
  

RUGAO 2017 
 

 FUARI İMİB MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 
TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE  DEKORASYON ÇALIŞMASI 

(18-21 MAYIS 2017, Rugao / ÇİN) 
 

 
TARAFLAR: 
 
Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (BİRLİK olarak anılacaktır) teklif veren 
taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır. 
 
ŞARTNAMENİN KONUSU: 
 
İşbu Şartnamenin konusu, milli katılım organizasyonu Birlik tarafından 18 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Rugao /ÇİN’de, Rugao Dongsheng International Convention Center’da gerçekleştirilecek olan “The 2nd China 
Rugao International Stone and Equipment Exhibition” Fuarı’na ilişkin konstrüksiyon ve dekorasyon hizmetlerinin 
BİRLİK’in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesidir. 
 

A-TEKNİK ŞARTNAME: 
 
I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI: 
 
 Net Sergileme Alanı   : 1.400 m2 +/-  %10  

 
 Stant Yerleşimi   : Ekteki yerleşim planına göre (EK 1) mermer, granit, traverten gibi 

doğal taşlar ve mozaik gibi dekoratif ürünler sergileyecek firmaların tümünü kapsayacak şekilde bir 
yerleşim planı yapılması gerekmektedir. Türk firmaları  1.400 m2 ( + / -  %10 ) ‘lik alanda sergileme 
yapacaklardır. (Not: Yerleşim planında 1854 m2’lik brüt alan gözükmektedir. Adalar oluşturmak için 
stantlar arasında koridorlar açılacak olup net alanın yaklaşık 1400 m2 olması öngörülmektedir) 

 
 Standın Genel Görünümü : Türkiye Standı’nın diğer ülke pavilyonları arasında ön plana çıkmasını 

ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım oluşturulması için farklı konstrüksiyon 
malzemeleri, çeşitli giydirmeler, ışıklandırma, tavanlardan bannerlar v.b. kullanılabilir. 

 
 Konstrüksiyon Ekipmanı : Temel konstrüksiyon malzemesi ahşap veya sunta lam olabilir. Yer 

döşemesinde ise sunta lam ya da primo adlı yükseltilmiş platform kullanılabilir. Ayrıca, etkili bir 
aydınlatma sistemi uygulaması kullanılacaktır. Fuar alanında kullanılan elektrik, su bağlantılarına 
ilişkin teknik detaylara ihtiyaç duyulması durumunda Fuar İdaresi ile irtibata geçilebilir. ( Hong Yong 
Yu –Mr Hong : stonefair_nantong@126.com ) Elektrik ve su bağlantı bedelleri Birliğimizce 
karşılanacaktır. 
 

 Konstrüksiyonun Türkiye’de üretilmesi halinde Çin’e nakliyesi sigortalı bir şekilde İSTEKLİ tarafından 
yapılacaktır. 

 
II – KATILIMCI STANTLARI VE İNFO-STANT: 
  
Katılımcı stantlarında,  
 
 

0 - 25 M2 STANT ALANI (STANDART MALZEMELER)  
 
 2 masa 
 8 sandalye 
 1 adet info desk 
 Max. sayıda duvar sergileme panosu  
 Maksimum ölçüde zemin sergileme havuzu  



  

 1 adet firma adı  
 2 adet 3’lü elektrik prizi 
 1 adet çöp kovası 
 Her masa için bir adet çiçek 

 
25 – 50 M2 STANT ALANI ( STANDART MALZEMELER) 
 
 3 masa 
 12 sandalye 
 1 adet info desk 
 Max. sayıda duvar sergileme panosu  
 Maksimum ölçüde zemin sergileme havuzu  
 Köşe stantlar için 2 adet, ara stantlar için 3 adet uygun büyüklükte firma adı  
 1 adet 3’lü elektrik prizi 
 1 adet çöp kovası 
 Her masa için bir adet çiçek 

 
50 – 75 M2 STANT ALANI ( STANDART MALZEMELER) 
 
 4 masa 
 16 sandalye 
 2 adet info desk 
 Max. sayıda duvar sergileme panosu  
 Maksimum ölçüde zemin sergileme havuzu  
 Köşe stantlar için 2 adet, ara stantlar için 3 adet uygun büyüklükte firma adı  
 2 adet 3’lü elektrik prizi 
 2 adet çöp kovası 
 Her masa için bir adet çiçek 

 
75 – 100 M2 STANT ALANI ( STANDART MALZEMELER) 
 
 5 masa 
 20 sandalye 
 2 adet info desk 
 Max. sayıda duvar sergileme panosu  
 Maksimum ölçüde zemin sergileme havuzu  
 Köşe stantlar için 2 adet, ara stantlar için 3 adet uygun büyüklükte firma adı  
 2 adet 3’lü elektrik prizi 
 2 adet çöp kovası 
 Her masa için bir adet çiçek 

 
100 M2 ve ÜZERİ STANT ALANI ( STANDART MALZEMELER) 
 
 6 masa 
 24 sandalye 
 2 adet info desk 
 Max. sayıda duvar sergileme panosu  
 Maksimum ölçüde zemin sergileme havuzu  
 Köşe stantlar için 2 adet, ara stantlar için 3 adet uygun büyüklükte firma adı  
 3 adet 3’lü elektrik prizi 
 3 adet çöp kovası 
 Her masa için bir adet çiçek 

 
BİRLİK INFO STANT ALANI (Ölçüleri daha sonra belirlenecektir) 
 
BİRLİK info stant alanı.  



  

 
 Katalog, broşür, çanta, promosyon vb. malzemelerinin muhafaza edilebilmesi için bol raflı ve 

kilitlenebilir dolapların bulunduğu depo alanı. Aynı alan içerisinde bilgisayar ve printer gibi elektronik 
donanımların yer alacağı teknik alan ayrıca oluşturulacaktır. Bu alan içerisinde 1 masa 4 sandalye ve 2 
bar taburesi yer alacaktır. Bu alanda kullanılacak printer İSTEKLİ tarafından tedarik edilecektir. 
 

 Ziyaretçi firmaları karşılayacağımız info alan içerinde 4 masa 16 sandalye, her masa için 1’er adet 
çiçek, 1 adet kilitlenebilir info desk, 2 adet bar taburesi, 4 adet ayaklı broşürlük ve 1 adet koltuk takımı 
(1 adet 3’lü, 2 adet tekli) bulunacaktır. 
 

 Ayrıca, BİRLİĞE ait ayrı bir alanda catering hizmeti verilecek olup bu alan içerisinde yer alacak olan 2 
adet buzdolabı, metal raflar, masa-sandalye grubu, kullanışlı ve bol raflı bir tezgah, kilitlenebilir dolap, 
askılık ve lavabonun temini ile elektrik ve su bağlantıları İSTEKLİ tarafından gerçekleştirilecektir. (ek-
2) 

 
 Stant zeminleri, sunta lam ya da yükseltilmiş zemin (primo system - http://www.sycon.nl/home.html ) 

yapılabilir ve yerler düz olacaktır.  
 
 Stant yüksekliği olabileceği maksimum yükseklikte olacaktır. Talep eden firmalara 1 m2 ve katlarında 

stantlarında ücretsiz depo temin edilecektir. 
 

 BİRLİK tarafından talep edilmesi halinde mescid zemininin halı ile kaplanmasından İSTEKLİ sorumlu 
olacaktır. 
 

 Firma ürünleri için kullanılacak yer havuz ebatları firmaların taleplerine göre değişkenlik 
gösterebilecektir. Havuz kenarında T profil çerçeve kullanılacaktır. Yine sergileme amacıyla duvarda 
mermer plakalar kullanılacaktır. Havuz ve pano çerçeveleri  açık ve koyu renk şeklinde opsiyonlu 
sunulacaktır. Firmaların panolarda sergileyecekleri taşlar sunta ve/veya mdf üzerinde yapışmış bir 
şekilde sağlanacaktır. 
 

 İSTEKLİ, kullanılacak görsellerin ve firmaların alınlık yazılarının 3 boyutlu olarak yapılmasından 
sorumlu olacaktır. 

 
 M2 başına minimum 85 watt düşecek şekilde ısı vermeyen aydınlatma kullanılacaktır. 

 
 Katılımcılara ait taş sergileme üniteleri duvar, zemin ve diğer alternatif sergilemeleri olarak 

düşünülmelidir. Sergileme üniteleri çerçeveleri açık ve koyu renk olacak şekilde opsiyonlu 
sunulmalıdır. 
 

 Bu alanların net ölçülerine göre katılımcı firmalar tarafından hazırlanacak sergi ürünlerinin zemin 
havuzlarına yerleştirilmesi işlemi firmalar tarafından yapılacak olurken duvar sergileme ünitelerine 
yerleşimi İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. İSTEKLİ yer döşemelerinden sorumlu olup, doğru yerleşim 
yapılabilmesi adına duvar panellerine soldan başlayarak numaralar verecektir. Firmalar bu numaralar 
doğrultusunda kendi taşlarına numaralar vererek hangi taşının hangi pano üzerine geleceğini 
belirleyecektir. İSTEKLİ panolara numara verilmesi konusunda katılımcı firmaları ikaz edecek 
ve işin takibini kendisi yapacaktır. 
 

 Stant üzerine projeye uygun monte edilecek/asılacak olan alınlık/tüm görsel malzeme, slogan, logo ve 
baskıların tamamının bilgisayar çalışması İMİB tarafından oluşturularak İSTEKLİ'ye gönderilecek olup 
bu grafiklerin baskı/üretim bedeli ve monte İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. Üretim/baskı bedelleri 
teklif tutarına dahildir.  
 

 Fuar idaresinden alınacak izinlere istinaden tavandan asma banner sistemi üretimi, montajı ve 
demontajı sözleşme tutarına dahil olup fuar idaresine ödenecek tavandan asma tel bedelleri İMİB 
tarafından ödenecektir. 
 

 Türkiye Pavilyonu'ndaki tüm elektrik projesi İSTEKLİ tarafından hazırlanacak ve fuarın açılışından en 
az 20 gün önce proje onayı ilgili birimlerden alınarak İMİB'e iletilecektir. Stant elektrik sistemi tek bir 



  

panoda toplanacak, alınlıklarda ve stantlarda spotlar yer alacaktır. Tüm elektrik işleri İSTEKLİ 
tarafından yapılacak ve tüketim ve bağlantı ücretleri dışında elektriğin stant içi dağılımı ile ilgili 
ödemelerin tamamı İSTEKLİ tarafından üstlenecektir. Fuar süresince olası elektrik sorunlarını 
önlemek amacıyla İSTEKLİ tarafından bir teknik eleman görevlendirilecektir. 

 
 Stantların kurulumu tamamlandıktan sonra Fuar öncesi tüm stantların temizliği İSTEKLİ tarafından 

yapılacak olup fuar esnasınca belirli aralıklarla stantların temizliği gerçekleştirilecektir. 
 

 Türkiye standının montajı ve demontajı esnasında çalıştırılacak olan yerli ve yabancı tüm çalışanların 
her türlü yol, konaklama, yemek ve sigorta işlemleri İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. 
 

 Türkiye Pavilyonu yerleşim planı ekteki gibidir. (EK 1) 
 
 Proje tamamlanıp fuar öncesi teslim edilirken temiz bir şekilde teslim edilecektir. 

 
 BİRLİK’e ait boş kalan (satılamayan) alanlar için, konstrüksiyon gerçekleştirilmeyecek olup BİRLİK 

bu alanlar için İSTEKLİ’ye ödeme yapmayacaktır. Bu alanların değerlendirilme hakkı BİRLİK’in 
insiyatifindedir. 

 
B – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: 
 
İşbu Şartname konusu hizmet kapsamında İSTEKLİ tarafından üretilmiş veya oluşturulmuş her türlü tasarım, 
proje ve materyalin basma, yayma, çoğaltma, kopyalama, dağıtma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla umuma iletim, işleme, her türlü ekleme ve değişiklik yapma, kullanma hakları da dahil olmak üzere 
tüm fikri sınai mülkiyet hakları BİRLİK’e aittir. İSTEKLİ tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun 
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Söz konusu fikri hakların herhangi bir sebeple kendiliğinden BİRLİK’e 
geçmediği durumlarda, İSTEKLİ bu hakları BİRLİK’e ücretsiz ve gayri kabili rücu olarak devredecektir. 
İSTEKLİ tarafından üretilen veya oluşturulan tasarım, proje ve materyallerle ilgili olarak 3. kişiler tarafından 
fikri ve sınai haklar yönünden yapılacak her türlü başvuru ve tazminat taleplerinden İSTEKLİ sorumludur. 
 
C – MALİ HUSUSLAR: 

 
 Teklifte, hazırlanacak projenin 1 ve/veya 2 yıllık kiralık bedeli belirtilecektir. 2 yıllık teklif vermek 

isteyen firmalar ara dönemdeki depolamayı kendilerini yapacaktır. 
 

Teklifte belirtilecek proje bedeli detaylı bir şekilde verilecektir. Kimi özelliklerin opsiyonel bir şekilde 
sunulması tercih nedeni olacaktır. 
 

 Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır: 
 
 Sözleşme imzalandıktan 20 gün sonra %50;   
 Hizmetlerin tam, eksiksiz ve süresinde yerine getirilmiş olması kaydıyla, Fuar bitimini takip eden 

20 gün içinde %50; 
 
olarak iki aşamada ödenecektir. 

 
Ödemeler banka hesabı ile yapılacaktır. 

 
D – CEZAİ HUSUSLAR: 
 
 Rugao 2017 Fuarı Türkiye pavilyonu stant inşası, dekorasyon hizmetleri ve yükümlülükleri belirtilen 

tarih ve zaman içerisinde, sözleşme kapsamında İSTEKLİ tarafından yerine getirilecek ve İMİB'e 
teslim edecektir. 

 
 İSTEKLİ anılan hizmet ve yükümlülükleri mücbir sebepler hariç olmak üzere belirtilen zaman 

içerisinde yerine getirememesi ve stantları teslim edememesi durumunda, bu projenin toplam 
maliyetine göre Sözleşme ile kararlaştırılacak bir ceza ödeyecektir. Öte yandan teklifteki proje ile 



  

uygulama arasında farklılık olması durumunda hiçbir ihtara gerek olmaksızın her bir farklılık ve 
eksiklik için sözleşme tutarının %10'u oranında ceza uygulanarak ödenecek tutardan düşülecektir.  

 
 İSTEKLİ'nin ihmali ya da kusuru dolayısıyla söz konusu fuara iştirak edilememesi halinde,  İSTEKLİ, 

fuara iştirak etmek amacıyla yapılan tüm masrafları (hem İMİB’in, hem firmaların) tazmin etmeyi 
kabul ve taahhüt eder. Pavilyon inşaatı ve fuar süresince fuar alanında gerek İSTEKLİ'nin veya 
BİRLİK'in çalışanlarının ve gerekse katılımcıların veya 3. kişilerin veya katılımcılara ait ürünlerin 
uğradığı kaza ve hasarlardan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. 

 
E – GENEL HUSUSLAR: 

 
 İSTEKLİ'NİN uluslararası fuarlarda ulusal stant konstrüksiyonu tecrübesi olması tercih nedeni 

olacaktır. Tasarım çizimleri ve fiyatlandırmalarına ek olarak daha önce gerçekleştirilen stant 
konstrüksiyonlarına ilişkin referanslar ve fotoğraflar da teklife eklenecektir. 

 
 Türkiye Standı’nın inşasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, sigorta giderleri, iş 

ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatından doğan tüm işçilik hak ve yükümlülükleri vb. İSTEKLİ 
tarafından karşılanacak olup, inşa esnasında minimum 30 kişilik bir ekip görev alacak, fuar süresince 
ortaya çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca en az 3 teknik eleman tahsis 
edilecektir. 

 
 İSTEKLİ, fuar idaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla,  gerekli teknik 

hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür. 
 
 Türkiye Standı’nın ölçümlendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek 

İSTEKLİ'NİN sorumluluğundadır. 
 
 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün 

koşullar yer alacaktır. 
 
 Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarının %50’si oranında teminat 

çekini İMİB’e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde 
belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İMİB’in söz 
konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. 

 
 Konstrüksiyon Teklifi son gönderim tarihi: 6 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadardır. Bu 

tarihten sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

 İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen hizmet için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve 
yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ’ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi 
fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ’nin isim ve teklif konusu yazılmak ve 
zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç   

             6 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar teslim edecektir. Söz konusu gün ve saatten sonraki  
             gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK                
             sorumluluk kabul etmez. 

 
 İSTEKLİ’ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde 

BİRLİK’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını 
kabul ve taahhüt ederler. 
 

F- TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR: 
 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi 
tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir. 

a. Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, 
TİM/Birlik personeli, 
b. Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden 
ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, 



  

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,  
d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, 
e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile 
sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme 
hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler, 
f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar 
 

G- İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ 
 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; 
 
 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan, 
 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, 
 İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler. 

 
H- TEKLİF İÇERİĞİ: 

 
1. Genel Kuşbakışı Plan  
 
2. Perspektif Görünüş  

 
3. Örnek Stant Detay Görünüm  

 
4. Detaylı Maliyet Analizi 

 
5. Referanslar ve Fotoğraflar 

 
 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: İMMİB Maden Sektör Şubesi  

 
 Teklifler mutlaka imzalı kaşeli olarak kapalı bir zarf içerisinde kapanma yerleri imzalı ve kaşeli 

ayrıca tarihi belirtilerek gönderilmelidir. 
 
      İMİB İletişim Bilgileri: 

Can Erdem KAYA 
Dis Ticaret Kompleksi A Blok  
Sanayi Cad. Cobancesme Mevki  
34197 Yenibosna-İSTANBUL  
Tel: 0-212-454-00-77 

      Fax: 0-212-454 04 34 
      Web: www.imib.org.tr 
      E-Mail: erdem.kaya@immib.org.tr 
 

 
            Fuar İdaresi İletişim Bilgileri: 

Hong Yong Yu –Mr Hong 
ADD: 江苏省如皋市如皋港区沿江公路

366 号 
 NO. 366 Rugao Port Riverside Highway, 
Jiangsu Province , China  

             Tel: +86-150-51234332 
Fax:+86-513 -87229322 
Web: www.dongshengstone.cn 
Email: stonefair_nantong@126.com 

  
I- İHALEDEN VAZGEÇME 
 
 BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. 
 İSTEKLİLER, BİRLİK’in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK’ten her 

ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt 
ederler.  

 
J- UYUŞMAZLIK 
 
İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıklar münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından Türk 
Hukukuna göre çözülecektir. 


