
EPALE National Support Service (NSS) Projesi                                                     Sözleşme No: 2018-2278/001-001 
 

 

20.05.2019 

 
  						

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 

 

 

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik 
Platformu  

(Söz. No.: 2018-2278/001-001) 

 

 

EPALE Ulusal Koordinatörler  
Konferansı 2019 
Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi 

 

 

 

 

 

 
Ankara 

Mayıs, 2019 

 

 
 



EPALE National Support Service (NSS) Projesi                                                     Sözleşme No: 2018-2278/001-001 

 

 
 
              

İÇİNDEKİLER 
 

 
 
İHALE DOSYASI  

 
İhaleye Davet Mektubu 
Ek 1. İş Tanımı  
Ek 2. Taslak Sözleşme  
Ek 3. Teklif Sunum Formu  
Ek 4. Mali Kimlik Formu  
Ek 5. Tüzel Kimlik Formu  
Ek 6. Değerlendirme Tablosu  
Ek 7. Teklif formatı (Örnek)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



EPALE National Support Service (NSS) Projesi                                                     Sözleşme No: 2018-2278/001-001 

 

 
BÖLÜM I – İHALE DOSYASI  

 

İhaleye Davet Mektubu 
 

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
(Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu) 

 
 
 

İHALEYE DAVET MEKTUBU 
 
Sayın İstekli; 
 
Satın alma Adı:  
Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu 
Satın alma Numarası: 2018-2278/001-001. 
 
Finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan EPALE projesinin 
uygulanması çerçevesinde; 
 
1. Sizi aşağıda belirtilen hizmetlerin alımı için teknik teklif ve mali teklifi vermeye davet 

ediyoruz: 
  

I. 90 kişinin kendi şehirlerinden Ankara iline ulaşımı ve Ankara ilinden 
ikamet ettikleri şehre ulaşımı,  

II. 90 kişinin ikametgâh-havaalanı/otogar-otel ve otel-havaalanı/otogar-
ikametgâh şeklinde transferi 

III. 90 kişi için iki gece tek kişilik odada her şey dâhil sistemi ile konaklama 
hizmeti 

IV. 100 kişilik toplantı salonu 
V. Dekor ve teknik hizmetler 

VI. Baskılı ve görsel malzemeler 
 
2. İstenen hizmetler hakkındaki bilgi ekli ihale dosyasında verilmektedir. 
3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gerekir. Sözleşme 

bir bütün olarak değerlendirilecektir. 
4. İstenen formata uygun teklifler aşağıda belirtilen ad ve adrese gönderilecektir: 
 Nuri Özgür ÜNAL  
          Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  (Sosyal Ortaklar ve Projeler Dairesi)  
          131 Nolu Oda  
          Adres: Emniyet Mah. Milas Sok. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  
          Eski Binası) 131 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara  
          Telefon:+90 312 413 21 25 e-mail: epale_tr@meb.gov.tr            
5. Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, organizasyonun yapılacağı otelin adı ve internet 

adresini, istenen her bir hizmet hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; öngörülen 
yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dâhil faaliyet planını, vb. içeren 
bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış, kaşelenmiş ve 
imzalanmış olarak ayrı zarflara konulmalıdır. 
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6. Teknik ve mali teklifle beraber aşağıdakileri de temin etmeniz gereklidir: 
 Firmanızın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin (Oda 

Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi) fotokopisi 
 Vergi numaranızı gösterir belgenin fotokopisi 
 Sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösterir belge (son on beş gün içerisinde 

alınmış olmalı) 
 Kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge (son on beş gün içerisinde 

alınmış olmalı) 
 
7. Projemiz kapsamındaki satın alımlar Maliye Bakanlığı 02/01/2019-E.460 nolu kararı uyarınca 

KDV’den muaf olarak yapılacağından tekliflerinizi KDV’siz fiyatlar üzerinden vermeniz 
gerekmektedir.  

 
6.  Teklifinizi 20/05/2019 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar yukarıda belirtilen adrese 

elden teslim etmeniz gerekmektedir.  
 
7.  Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir: 
  
(i)  FİYAT: Tekliflerin TL cinsinden verilmesi gerekmektedir.  
 
(ii)  ÖDEMELER:  

Sözleşmenin tamamlanmasını takiben gerçekleşen hizmet üzerinden katılımcı 
imza föyü dikkate alınarak hazırlanacak fatura karşılığında, fatura bedelinin tamamı TL 
cinsinden Hizmet Sağlayıcının bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Tutarın aktarım 
işinden idarenin düzenleyeceği ödeme emri ve ödemeye esas belgelerin Maliye Bakanlığı 
MEB Merkez Saymanlığına sunulmasının ardından projenin hesabının tutulduğu T.C 
Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi sorumlu olacaktır.  

 

(iii)  DEĞERLENDİRME: Teknik değerlendirmenin %80, mali teklifin %20 olarak 
ağırlıklandırılarak mukayese edileceği en uygun teklif seçilecektir. 

 
(iv)  GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifinizi ihale tarihinden itibaren 30 gün geçerli olacak şekilde 

vermeniz gerekir. 
 
8. Ek bilgi için: 
   
          Nuri Özgür ÜNAL  
          Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  (Sosyal Ortaklar ve Projeler Dairesi)  
          131 Nolu Oda  
          Adres: Emniyet Mah. Milas Sok. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  
          Eski Binası) 131 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara  
          Telefon:+90 312 413 21 25 e-mail: epale_tr@meb.gov.tr 
 
9.      Bu davet mektubunu aldığınızı ve fiyat teklifi verip vermeyeceğinizi lütfen e-posta yoluyla 
bildiriniz. 
 

 
                   Saygılarımla, 
 
          Meltem GÜLNAR 
                                                                                                 Proje Koordinatörü
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Özel Hususlar 
 
1. Tekliflerin sunulma şekli: 

 
Teklifi oluşturan belgeler 
İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir: 
 

1.1. Teknik teklifler 
                         İçerikler 

I. Katılımcıların  şehirlerinden Ankara iline ulaşımı ve Ankara ilinden ikamet 
ettikleri şehre ulaşımı ile ilgili bilgiler  

II. Katılımcıların ikametgâh-havaalanı/otogar-otel ve otel-havaalanı/otogar-
ikametgâh şeklinde transferi ile bilgiler ve görselleri 

III. Katılımcıların iki gece tek kişilik odada her şey dâhil sistemi ile konaklama 
hizmeti bilgileri görselleri 

IV. 100 kişilik toplantı salonu bilgileri görselleri 
V. Dekor ve teknik hizmetler ile ilgili bilgiler ve görselleri 

VI. Baskılı ve görsel malzemelerin görselleri 
 
organizasyonun yapılacağı otelin adı ve internet adresini, istenen her bir hizmet hakkında 
basılı materyal, ilgili bilgileri ya da basılı materyallerin görsellerini; öngörülen yaklaşımın 
ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dâhil faaliyet planını, vb. içeren bir teknik 
teklif verilmelidir. Teknik teklif içinde organizasyonda görev alacak ekibin ve bu ekibin 
sevk ve idaresinden sorumlu olacak firma yetkilisince görevlendirilen amirin özgeçmişleri 
ve destekleyici belgeleri içeren bilgi dosyası da sunulmalıdır. Teknik değerlendirme için 
istenilen tüm belgeler kapalı bir zarf içerisine koyarak ilan metninde belirtilen idare 
yetkilisine elden ya da posta/kargo yolu ile teslim edilir. 
Posta veya kargo yolu ile gönderilecek başvuruların 20/05/2019 Pazartesi günü saat 
15.00’a kadar idareye ulaşması gerekmektedir. Gecikmelerden idaremizin hiçbir 
sorumluluğu olmamakla birlikte son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye 
iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. 20/05/2019 Pazartesi günü saat 15.00’a 
kadar yapılan başvurular, idare tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle son 
başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde teknik değerlendirmeye tabii tutulur.  

 
1.2. Mali teklifler 

Firmanızın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin (Oda Sicil Kayıt 
Sureti veya Faaliyet Belgesi) fotokopisi 

 Vergi numaranızı gösterir belgenin fotokopisi 
 Sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösterir belge (son on beş gün içerisinde 

alınmış olmalı) 
 Kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge (son on beş gün içerisinde 

alınmış olmalı 
 

Teknik değerlendirme sonucunda “En yüksek puan” sıralamasına göre tespit edilen ilk 5 
(Beş) adayın (teknik değerlendirme sonucunda listeye alınan aday sayısının beşten az 
olması durumunda listeye alınan adayların tamamına), “Mali Teklif” zarfları idare 
tarafından oluşturulan satın alma komisyonu huzurunda açılarak bir tutanağa bağlanır.  
Teknik ve mali değerlendirme sonucu toplam puanı en yüksek olan aday sözleşmeye 
davet edilir. (Teknik puan ağırlık katsayısı 0,80 - mali puan ağırlık katsayısı 0,20 olarak 
alınacaktır.) 
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Mali teklif mektupları, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak 
hazırlanır. Mali teklifler, satın alma komisyonu huzurunda açılarak komisyon tarafından 
bir tutanağa bağlanır.  

 
2. Teklif mektuplarının şekli ve içeriği: 

 
2.1.   Teknik teklif dosyası aşağıdaki içerik sırasında hazırlanmalıdır: 
 

I. Ulaşım Hizmetlerinin nasıl sağlanacağı  
i. Katılımcılarla iletişime geçilmesi 
ii. Biletlerin alınması, katılımcılara gönderilmesi  
iii. Katılımcıların bilgilendirilmesi 

 
II. Transfer Hizmetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi: 

i. İkametgâh-Havaalanı/Otogar ile Havaalanı/Otogar-Otel Transfer Hizmeti 
ii. Otel-Havaalanı/Otogar ile Havaalanı/Otogar- İkametgâh Transfer Hizmeti 

 
III.    Organizasyonun yapılacağı otele ilişkin bilgiler: 

i. Otel adının ve internet sayfasının belirtilmesi 
ii. Otele ait görseller 
iii. Çalışmanın yapılacağı salonlara ilişkin bilgi ve görseller 
iv. Konaklama yapılacak odalara ilişkin bilgi ve görseller 
v. Otelden ücretsiz yararlanılacak kullanımlara ilişkin bilgi 
vi. Konaklayanların kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için kullanacakları 

restoran(lar)ın bilgisi ve görselleri 
 

IV. Otelde karşılama, kayıt işlemleri ve konukların odalarına yerleştirilmesinin nasıl 
yapılacağına ilişkin bilgi 
 

V. Toplantıya ilişkin tanıtıcı malzemelerin basılı numuneleri ve/ya görsellerinin 
sunulması 

i. Katılımcı yaka kartları ve logolu yaka ipleri 
ii. Kırlangıç Bayrak  
iii. Yön gösterme levhaları 
iv. Sahne ve dekora ait görseller  

 
VI. Etkinlikte görev alacak firma görevlilerinin ve ekip amirinin özgeçmişleri  

 
VII. Firmanın benzer nitelikteki faaliyet örneklerini gösterir referansları ve en az üç iş 

bitirme belgesi 
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2.2.  Mali teklif mektubunda;  
I. İsteklinin kaşe ve imzalı beyanı  

II. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 
III. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 
IV. Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de 

faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, 
V. Zarf üzerine teklif mektubu sahibi firma yetkilisinin adı, soyadı veya ticaret unvanı 

yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. 
VI. Firmanızın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin (Oda Sicil 

Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi) fotokopisi 
VII. Vergi numaranızı gösterir belgenin fotokopisi 

VIII. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge (son on beş gün içerisinde alınmış 
olmalı) 
 

3. Tekliflerin geçerlilik süresi: 
 

Mali tekliflerin geçerlilik süresi, teklifin ihale komisyonuna sunulduğu tarihten itibaren 
sözleşme yapılana kadar geçerli olacaktır. 

 
4. Teklif fiyatına dâhil olan giderler: 
 
4.1. İsteklilerce teklif edilecek fiyata, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı 

gereğince yapılacak sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı dâhil olacaktır.  
4.2.  4.1 maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider 

kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları 
karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. İstekli, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi 
bir hak talebinde bulunamaz. 

4.3.  Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili 
mevzuatı çerçevesinde idare tarafından KDV İstisna Belgesinin yükleniciye verilmesiyle 
hesaba dâhil edilmez. Söz konusu işin bedelini gösterir fatura KDV’siz olarak hesaplanır.  

 
5. Sözleşme için gerekli belgeler: 
 
5.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi;  
i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 
5.2.  İmza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin. 

 
5.3. Başvurularda vekâlet kabul edilmeyecektir. 
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5.4. Ortak girişimlerin, iş ortaklığının ve konsorsiyumların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
 
5.5. Alt yüklenicilerinin çalıştırılmasına izin verilmeyecektir. 
 
6. Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi: 
 
6.1.  Teknik teklifler ve mali teklifler ilan metninde belirtilen saate kadar İdareye (başvuruların 

sunulacağı yere), ihale komisyonuna verilecektir. 
 
6.2.  İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: 
 
6.2.1. İhale komisyonunca ilan metninde belirtilen süre sonuna kadar kaç teknik teklif verilmiş 

olduğu bir tutanakla tespit edilerek kayıt altına alınır. 
 
6.2.2. İhale komisyonu teknik teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Teknik tekliflere ait 

zarflar açılarak, istekli tarafından sunulan belgeler (Başvuru mektubu, faaliyet planı, 
özgeçmiş ve destekleyici belgeler) kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. 

  
6.2.3. İhale komisyonu öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ilan 

metninde istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler. Belgeleri 
eksik olduğu tespit edilen ve ilan metninde istenilen şartlara uygun olmadığı belirlenen 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

 
6.2.4. Değerlendirme Teknik ve Mali olmak üzere iki aşamada yapılır. Önce Teknik daha sonra 

da Mali Teklif değerlendirilir. Teknik ve Mali tekliflere verilen ağırlık oranı aşağıdaki 
gibidir: 

 
Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayıları: 
Teknik Puan Ağırlık Katsayısı  = 0.80 
Mali Puan Ağırlık Katsayısı  = 0.20 
                                  Toplam   = 1.00 

 
 
6.2.5. İhale komisyonu tarafından ilan metninde belirtilen niteliklere uygun olarak hazırlamış 

olan başvuru evrakları teknik değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek teknik 
puanları belirlenir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda, belgeleri eksiksiz ve 
usulüne uygun olan istekliler arasından “En yüksek puan” sıralamasına göre tespit 
edilen ilk 5 (Beş) adayın (teknik değerlendirme sonucunda listeye alınan aday sayısının 
beşten az olması durumunda listeye alınan adayların tamamının), komisyon huzurunda 
mali teklifleri açılarak okunur ve tutanağa bağlanır. 

 
6.2.6. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilere, 

değerlendirme dışı bırakıldığı isteklinin e-posta adresine tebligat yapılmak suretiyle 
bildirilir.  

 
7. Teknik değerlendirme kriterleri: 
 
7.1.  Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar isteklilerin;  

 Teknik teklif mektubunun sunum kriterlerine uygunluğu 
 Faaliyetler için önerilen yöntem 
 Faaliyetlerin yapılacağı otellerin uygunluğu 
 Yönetici ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri 
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 Benzer nitelikteki ve ölçekteki işleri yerine getirme deneyimi 
esas alınarak tespit edilir. 

 
 

Sıra 
No 

Teknik Teklif Kriterleri 
Maksimum 
Referans 

Puanı 

1  Teknik teklif mektubunun sunum kriterlerine uygunluğu 10 

2 
Ulaşım Hizmetlerinin nasıl sağlanacağı  
 10 

3 
 

Transfer Hizmetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi: 
 

10 

4 Organizasyonun yapılacağı otele ilişkin bilgiler: 30 

5  Otelde karşılama, kayıt işlemleri ve konukların odalarına 
yerleştirilmesinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi 

10 

6 
Toplantıya ilişkin tanıtıcı malzemelerin basılı numuneleri ve/ya 
görsellerinin sunulması 

 
10 

7 
Etkinlikte görev alacak firma görevlilerinin ve ekip amirinin 
özgeçmişleri  

 
10 

8 

Firmanın benzer nitelikteki faaliyet örneklerini gösterir referansları 
ve en az üç iş bitirme belgesi 
 
 

10 

TOPLAM PUAN 100 
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8. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi:  
8.1.  İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi 

iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir 
yükümlülük altına girmez.  

 
8.2.   İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere, e-posta adreslerine tebligat 

yapılmak suretiyle bildirilir. 
 
9. İhalenin karara bağlanması: 
 
9.1.  Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu, ihale toplam puanı en 

yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır. 
 
9.2.  İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak kurum 

amirinin onayına sunar. 
 
10.  İhale kararının onaylanması veya iptali: 
 
10.1.  Kurum amiri, karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale kararını onaylar 

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.  
 
10.2. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 
 
11. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi: 
 
11.1. İhale sonucu, ihale kararının kurum amiri tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 

(üç) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teknik ve mali teklif veren bütün 
isteklilere e-posta adreslerine tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. 

 
11.2. İhale kararının kurum amiri tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere e-posta 

adreslerine tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. 
 
12.  Sözleşmeye davet  
 
12.1. İhale kararının onaylanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, ihale üzerinde 

bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Sözleşmeye davet, isteklinin e-posta adreslerine 
tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. E-postanın gönderildiği (tebliğ tarihi) tarihi izleyen 
10 (on) gün içinde isteklinin yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi 
imzalaması hususu bildirilir.  

 
12.2. İsteklinin, bu davet bildirim tarihini izleyen 10 (on) gün içinde yasal yükümlülüklerini 

yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.  
 
13. Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu: 
 
13.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 10 (on) 

gün içinde, son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin b 
fıkrası gereği “Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine” ilişkin belgeler ile diğer yasal 
yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.  

 
13.2. Süresi içerisinde sözleşme yapmaya gelmeyen isteklinin yerine ikinci en iyi puana sahip 

istekli sözleşmeye çağrılır. 
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14. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekliye bildirim: 
 
14.1.  İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, İkinci en 

yüksek toplam puana sahip isteklinin teklifinin kurum amirince uygun görülmesi 
kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. 

 
14.2.  İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli, birinci isteklinin sözleşmeyi imzalaması için 

verilen sürenin bitimini izleyen 3 (üç) gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir. 
Sözleşmeye davet, isteklinin e-posta adreslerine tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. E-
postanın gönderildiği (tebliğ tarihi) tarihi izleyen 10 (on) gün içinde isteklinin yasal 
yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. 

 
14.3. İsteklinin, bu davet bildirim tarihini izleyen 10 (on) gün içinde yasal yükümlülüklerini 

yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.  
 
14.4. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de sözleşmenin imzalanamaması 

durumunda, ihale iptal edilir. 
 
15. Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu: 

İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 
istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini 
izleyen günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde, 10 (on) gün süreli bir noter ihbarnamesi 
ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 

 
16.  İhalenin sözleşmeye bağlanması: 
 
16.1.  İlan metni ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak İdare tarafından 

hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin 
İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla 
nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası 
düzenlenir. 

16.2.  Sözleşme, noter tescil ve onayına tabi olmayacaktır. 
 
16.3.  Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme 

giderleri yükleniciye aittir. 
 
17.  Ödeme yeri ve şartları:  
 
17.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü EPALE NSS Projesi proje bütçesinden Maliye Bakanlığı MEB Merkez 
Saymanlığı tarafından yapılacaktır. 

 
17.2. Hak edişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin 

hükümler sözleşme tasarısında belirtilmiştir. 
 
18.  Avans verilmesi, şartları ve miktar: 

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. 
 
19.  Fiyat farkı:  

Fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, faaliyet anında hâsıl olan ve teknik şartnamede yer 
alan hizmetler için birim fiyat üzerinden, teknik şartnamede yer almayan hizmetler için 
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muayene kabul komisyonunun tutanağı ve kurum amirinin onayı ile fazladan ödeme 
faturaya dâhil edilecek ve ödenecektir. 

 
20.  İşe başlama ve iş bitirme tarihi: 
20.1.  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde faaliyet hazırlıklarına 

başlanır. Teknik şartnamede belirtilen tarihlerde faaliyetler gerçekleştirilir. 
 
20.2.  İşin süresi 2 (iki) gündür.  
 
21.  Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları: 

Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: 
 

21.1 Mücbir sebepler: 
 a) Doğal afetler, 
 b) Kanuni grev, 
 c) Genel salgın hastalık, 
 d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 
 e) Terör 
 
21.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre 

uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 
 a) Yüklenicinin kusurdan kaynaklanmamış olması, 
 b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 
 c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 
 d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye 

yazılı olarak bildirimde bulunması, 
 e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 
 
22.  Cezalar ve kesintiler  

İhale dosyasının ek 1’inde (İş Tanımı) açıkça belirtilen kalemlerdeki hizmetlerin yüklenici 
tarafından karşılanamayan kısımları idarenin görevlendirdiği muayene kabul 
komisyonunca bir tutanakla belirtilmek şartıyla her bir kalem için yüklenicinin mali 
teklifinde belirttiği tutarın %10’unu geçmeyecek şekilde para kesintisi cezası uygulanır. 
Yüklenicinin teknik teklifinde açıkça belirttiği ve mali teklifinde fiyatlandırdığı hizmet 
kalemlerine ilişkin İdare tarafından uygulanacak cezalar ve kesintiler, sözleşmede kayıt 
altına alınacaktır. 
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EK 1 – İŞ TANIMI  
 
Satınalma No : 2018-2278/001-001. 
Satınalma Adı Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (Epale) Projesi Epale Ulusal 
Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı Hizmet Alımı 
1. ARKA PLAN  

1.1. Proje Hakkında Genel Bilgi 

Tüm Avrupa’da yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları çevrimiçi bir platformda 
buluşturmayı amaçlayan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 
EPALE NATIONAL SUPPORT SERVICES- NSS Projesi T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir. Platform üyeleri sitenin ortak bulma, haber, blog 
gönderi, etkinlik ve kaynak özelliklerini kullanarak Avrupa’daki meslektaşlarıyla bilgi ve belge 
paylaşımlarında bulunabilecek, mesleki gelişimleri için öğrenme fırsatlarından 
yararlanabilecektir. Bu proje ile platform ve sitenin özellikleri ulusal boyutta yaygınlaştırılacak 
ve siteye aktif kullanıcı kazandırılacaktır. 

1.2. Sözleşme Makamı 

Sözleşmenin yönetilmesinden ulusal boyutta T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü sorumlu olacaktır.  

2. SÖZLEŞME HEDEFLERİ 

2.1 Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar 

Yurt genelinde belirlenen EPALE Koordinasyon Merkezlerinin yöneticileri, akademisyen ve 
paydaşlarımız ile düzenlenecek olan “EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı”nın 
düzenlenmesi 90 kişinin ulaşım, transfer ve her şey dâhil sistemi ile tam pansiyon konaklama 
ve buna ek olarak toplantı öncesinde toplantı salonunun gerekli teknik altyapısının problemsiz 
şekilde oluşturulması, toplantı anında salonun hazır olması, herhangi bir aksaklıkla 
karşılaşılmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve tanıtıcı malzemelerin hazırlanması ve 
dağıtılmasından sorumlu olacaktır. 
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3. İŞİN KAPSAMI- (Teknik Şartname) 

3.1. Genel 

Konferans, Ankara ilinde merkezde beş yıldızlı her şey dâhil tam pansiyon konaklama 
sistemi ile hizmet veren bir otelde gerçekleştirilecektir. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı 81 İlin EPALE Koordinatörlerine şehirlerindeki Yetişkin 
Öğrenimi faaliyetlerini koordine etmek ve Epale Platformunda paylaşmak üzere içerik 
toplamak/hazırlamak için bilgilendirme yapılacaktır.. Ayrıca akademisyen ve paydaşlarımızın 
görüşleri ile birlikte EPALE’nin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için görüş alışverişinde 
bulunularak karar alınması hedeflenmektedir. 

Beş yıldızlı her şey dâhil tam pansiyon konaklama sistemi ile hizmet veren bir otelde yapılması 
planlanan EPALE National Support Service-NSS Projesi EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 
Ulusal Konferansı organizasyonu işi konaklama, toplantı, transfer ve baskılı tanıtıcı malzeme 
giderleri ile toplantı teknik destek hizmetinin karşılanmasını kapsamaktadır.  

3.2. Detaylı faaliyetler listesi 

KONU: EPALE National Support Service (NSS) Projesi EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal 
Konferansı organizasyonu işi.   

FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER:  

KATILIMCI/MALZEME SAYI 
KONAKLAMA 

ŞEKLİ 
ULAŞIM TRANSFER 

Proje Ekibi 6               - - - 

Genel Müdürlük 
Katılımcıları 4 - - - 

Akademisyen 9 
Herşey Dahil Tam 

Pansiyon Tek 
Kişilik (Single) Oda 

Uçak/Otobüs 
Var 

(Havaalanı/Otogar-Otel 
Otel-Havaalanı/Otogar) 

Yurtiçi 81 
Herşey Dahil Tam 

Pansiyon Tek 
Kişilik (Single) Oda 

Uçak/Otobüs  

Var 

(Havaalanı/Otogar-Otel 
Otel-Havaalanı/Otogar) 

+50 TL Taksi Ücreti 

Kırlangıç Bayrak  8    

 

 

 

HİZMETİN TARİFİ: Yukarıda ‘konu’ maddesinde belirtilen organizasyon ile ilgili çalışmaların 
yaptırılması, katılımcıların kayıt işlemleri, karşılanmaları, uğurlanmaları, konaklama, ikramlar, 
öğle yemekleri, akşam yemekleri, toplantı salonu/salonları, dokümantasyon, çeşitli baskı ve 
matbaa işleri vb. işler ile ilgili organizasyon hizmetleri ve konunun gerektireceği diğer 
hizmetlerin verilmesidir.  
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MADDE 4: TANIMLAR 

Teknik şartnamede yer alan terimler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamları taşıyacaktır: 

İdare  : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

Yüklenici : İhale neticesinde işi yapacak olan ve sözleşme imzalanan istekli. 

Katılımcı : Toplantı katılımcısı ve/veya sağlanacak hizmetlerden yararlanan. 

Komite : MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde görev yapan ve faaliyet için 
satın alma işlemini yerine getirmekle atanmış satın alma komisyonunu ifade eder.  

 

TOPLANTI ve KONAKLAMA YERİ:  Ankara İli  

Yukarıda belirtilen tarihlerde belirtilen sayıda katılımcıların etkinlik tarihinden bir gün önce 
(26 Haziran 2019) saat 14.00’dan sonra otele girişiyle başlayan, etkinliğin son günü (28 Haziran 
2019) 17.00’da sona erecek, komite tarafından onaylanacak bir otelde gerçekleştirilecek içeriği 
şartnamede tanımlanmış olan yararlanıcılara yönelik faaliyettir.
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HİZMETLER 

MADDE 1. KAYIT HİZMETLERİ  

MADDE 2. ULAŞIM HİZMETLERİ 

MADDE 3. KONAKLAMA HİZMETLERİ 

MADDE 4. YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 

MADDE 5. SAĞLIK HİZMETLERİ 

MADDE 6. TOPLANTI SALONLARI  

MADDE 7. BASILI-BASKILI MALZEMELER 

MADDE 8. TEKNİK HİZMETLER 

MADDE 9. GENEL HÜKÜMLER 

 

HİZMETLER: 

 

MADDE 1. KAYIT HİZMETLERİ 

1.1. Kayıt Masası 27 Haziran 2019’de otel lobisinde kayıt masası ve 6*3 metre backdrop 
kurulacak olup 2 kişi görevlendirilecektir. Kayıt masasında görevli olacak personel tek tip 
resmi kıyafet ile hizmet verecektir. Kayıt görevlilerinin Konferans boyunca konaklama, 
yeme içme ve iaşe giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, kayıt 
masasında iki adet bilgisayar, renkli lazer yazıcı ve yeteri kadar kırtasiye malzemesi hazır 
halde bulunduracaktır. 

1.2. Yüklenici, kayıt programının İdarenin talepleri doğrultusunda gerekli görülen ekleme 
ve çıkarmaların yapılmasına imkân verecek esneklikte olmasını sağlayacaktır. 

1.3. Yüklenici, İdarenin isteği doğrultusunda ilgili bileşenlerden herhangi birine gelecek 
değişiklik talebini yerine getirmek zorundadır. 

 

MADDE 2. ULAŞIM HİZMETLERİ 
 
2.1.Yüklenici, katılımcılar (90 kişi) ile iletişime geçerek onlara uygun olacak şekilde gidiş 
dönüş uçak/otobüs biletlerinin alınması ve katılımcılara gerekli bilgilendirilmenin 
yapılmasından sorumludur.  
 
2.2. Faaliyete kendi aracıyla gelmek isteyen katılımcılar için Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin belirlemiş olduğu rayiç bedel üzerinden katılımcı ve firma yetkilisinde 
imzalanmış bir tutanakla ödeme yapılacaktır ve otobüs bileti hizmetinden sayılacaktır.   
 
2.3.Yüklenici, katılımcıların (90 kişi) için kendi şehrinde ikametgâh-otogar/havaalanı ve 
otogar/havaalanı-ikametgâh taksi bedeli olan tek yön için 25 TL ve toplamda gidiş-dönüş 
için 50 TL ücreti katılımcılara faaliyetin bitiminden 3 (üç) iş günü içinde kişilerin 
hesaplarına aktarılması ile yükümlüdür.  
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2.4.Yüklenici, 26 Haziran 2019 ve 28 Haziran 2019 tarihlerinde katılımcıların bilet 
bilgilerini dikkate alarak gelişte Ankara Esenboğa havaalanı /otogar ile Otel arasında, 
gidişte ise otel ile Ankara Esenboğa havaalanı /otogar arasındaki transfer hizmetini 
sağlayacaktır. Kullanılacak araçlar, en az 2014 model olacaktır. Tek seferde en fazla 10 
kişilik transfer hizmeti verilecektir. Ulaştırma planı faaliyetten önce idarenin onayına 
sunulacaktır. 
  
2.5.Yüklenici, gelen katılımcıları, toplantı adının ve logosunun yazılı olduğu karşılama 
tabelası ile karşılayacaktır. 
  
2.6.Katılımcıların transfer araçlarına yönlendirilmesini sağlamak üzere 26 Haziran 2019 
tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanında, 28 Haziran 2019 gününde Otelde 2(iki) 
Karşılama/Transfer Personeli görevlendirilecek olup, görevli personel tek tip resmi kıyafet 
ile hizmet verecektir. Karşılama Görevlilerinin konaklama, yeme içme ve iaşe giderleri 
yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
 
2.7.Yüklenici; toplantının gerçekleştirileceği otelde, toplantıya katılacak katılımcılar için 
otelin otopark hizmetinden ücretsiz yararlanmasını sağlayacaktır. 

 

MADDE 3. KONAKLAMA HİZMETLERİ 

3.1.Konferans  27 Haziran 2019 ve 28 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara İlinde en az 
5 yıldızlı Turizm İşletme Belgesi olan, her şey dâhil (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
kahve araları) tam pansiyon sistemli bir otelde gerçekleştirilecektir.  
 
3.2. Konaklama 

a. Akademisyenler (9 kişi) ve (81 kişi ) 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde tek 
kişilik odada (single konaklama) 2 gece 3 gündüz her şey dahil tam pansiyon konaklaması, 

  
Konaklama bilgileri İdarece Yükleniciye verilecektir. Toplantıya katılım sağlayacak 

konukların odalara yerleştirilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
 
3.3. Katılımcılar 26 Haziran 2019 tarihinde saat 14.00’dan itibaren otele giriş yapacaktır. 
Katılımcılar 26 Haziran 2019 tarihinde otele giriş yapacak ve 28 Haziran 2019 tarihinde 
öğle yemeği ile otelden çıkış yapacaktır.  
 
3.4. Yüklenici, faaliyetin yapılacağı otelde 26 Haziran 2019 tarihinde kuracağı karşılama 
standı ve en az iki personeli ile beraber katılımcıların karşılanmasını sağlayacaktır. 
28 Haziran 2019 tarihinde katılımcıların ayrılışından da sorumlu olacaktır. 
 
3.5. Konaklamalarda otelin ekstrasına giren (mini bar, kuru temizleme, telefon, faks, oda 
servisi, doktor, çamaşırhane, masaj, güzellik salonu, jakuzi, kuaför, market, bowling, 
bilardo, oyun salonu, yerli/yabancı alkollü içecekler, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, 
tüm kutu ve şişe içecekler, nargile, butik ve fotoğraf vb.) fazladan harcamalar 
konaklayanlar tarafından ödenecektir. Bu tür masrafların kendileri tarafından 
ödeneceğinin ve ilan edilen fiyatlara dâhil olmayacağının konaklayanlara hatırlatılması, 
Yüklenici Firmanın sorumluluğunda olacaktır. Firmaya verilen liste dışında gelen kişilerin 
yapmış olduğu masraflardan idare sorumlu değildir. Tam pansiyon sistemi dışında yapılan 
tüm harcamalar katılımcıya aittir. Tam pansiyon sistemi açıklayan bir dokümanın kayıtta 
tüm katılımcılara verilmesi mecburidir. 
 
3.6.Konferans boyunca, belirlenen çay-kahve molaları dışında da otelde çay-kahve ve su 
ikramı katılımcılara ücretsiz sağlanacaktır. 
 
. 
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3.7. Katılımcıların tam listesi toplantı tarihinden en geç 5 gün önce firmaya verilecek olup 
ödeme, gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılacaktır. Kesin konaklama ve toplantıya 
katılım listeleri organizasyon bitiminde Komiteye verilecektir. 
 
3.8. Her odada konaklama süresince (günlük yenilenmek üzere) en az iki adet 0,5 LT su, 
maden suyu, poşet bitki çayı, hazır kahve hazır bulunduracaktır. Bunun dışında kalan 
mini bar kullanımından doğan ücretin katılımcıdan tahsil edilmesi yüklenicinin 
sorumluluğunda olacaktır. Bu konuda İdare Yükleniciye fazladan bir ödeme 
gerçekleştirmeyecektir. 
 
3.9. İdare ile koordinasyonu sağlamak ve anlık ortaya çıkan problemlere ve ihtiyaçlara 
çözüm üretmek için diğer personelin amiri konumunda en az 1 adet Yüklenici Firma 
yetkilisi konferans süresince otelde görev alacaktır. 
 
3.10. Katılımcı iletişim listesi toplantıdan bir hafta öncesinde Yükleniciye verilecektir. 
Verilecek listeye göre konaklama listesi yüklenici tarafından katılımcılarla iletişime 
geçilerek hazırlanacak olup, kurum konaklama listesinin durumu ile alakalı 
bilgilendirilecektir. 
 
MADDE 4. YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 
 
4.1.Tüm yemekler ve kahve araları (sabah kahvaltısı, öğle yemeği akşam yemeği ve kahve 
araları), tam pansiyon konaklama fiyatına dâhil olacaktır ve ödemeler gerçekleşen 
rakamlar üzerinden yapılacaktır.  Yemek masaları aynı anda tüm katılımcılara yetecek 
şekilde olmalı ve tüm masalarda EPALE logolu rezerve yazısı olmalıdır. 
 
4.2. Sabah Kahvaltıları 
Otelin restoranında verilecek açık büfe kahvaltıdır.  
           27 Haziran 2019  tarihindeki kahvaltı 100 kişilik  
           28 Haziran 2019 tarihindeki kahvaltı 100 kişilik 
            
4.3. Öğle Yemekleri 
Otelin restoranında verilecek açık büfe öğle yemekleridir. Yemek kapsamında, sıcak-soğuk 
kanepeler, zengin salata menüsü,  balık, beyaz ve kırmızı etli yemek seçenekleri, tatlı 
çeşitleri, zengin meyve büfesi günlük ve taze olarak sunulacak, yüklenici tarafından açık 
büfe her şey dâhil sisteminde verilecektir.  
   27 Haziran 2019  tarihindeki öğle yemeği 100 kişilik 
           28 Haziran 2019 tarihindeki öğle yemeği 100 kişilik 
 
4.4. Akşam Yemekleri 
Otelin restoranında verilecek açık büfe akşam yemekleridir. Yemek kapsamında, sıcak-
soğuk kanepeler, zengin salata menüsü, pide, lahmacun, balık, beyaz ve kırmızı etli yemek 
seçenekleri, tatlı çeşitleri, zengin meyve büfesi günlük ve taze olarak sunulacak, yüklenici 
tarafından açık büfe her şey dâhil sisteminde verilecektir.  
          26 Haziran 2019  tarihindeki akşam yemeği 90 kişilik  
          27 Haziran 2019  tarihindeki akşam yemeği 90 kişilik 
         
   4.5. Çay – Kahve Araları 

Konferans süresince oturum aralarında 100 katılımcıya toplam 4 adet sağlanacak 
aralardır. Çay-Kahve araları, resepsiyon şeklinde olacak, tatlı-tuzlu kanepeler ve 
kurabiyeler, kahve, çay çeşitleri sunulacaktır. Çay-Kahve aralarının yapılacağı mekan, 
konferans salonunun doğrudan açılacağı bir fuaye alanında olmalıdır. Ayrıca bu mekân, 
otelde aynı anda gerçekleştirilebilecek diğer konferans/konferans/toplantı vb. faaliyetlerin 
katılımcılarına açık olmayacak şekilde düzenlenecektir. Çay ve kahve aralarında kokteyl 
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masalarda verilmesi sağlanmalıdır. Tüm çay ve kahve araları toplantı salonlarının hemen 
önünde olmalıdır.  

Konferans programı süresince verilecek çay-kahve araları: 
27 Haziran 2019 Perşembe günü: Öğleden önce 1 kez ve öğleden sonra 1 kez 100 kişilik 
28 Haziran 2019 Cuma günü:      Öğleden önce 1 kez ve öğleden sonra 1 kez 100 kişilik 
  
MADDE 5. SAĞLIK HİZMETLERİ 
 
5.1.Konferansın yapılacağı 27 Haziran– 28 Haziran 2019 tarihleri arasında katılımcılar 
arasında ani sağlık sorunları olanlara acil sağlık hizmetleri sunabilecek sağlık görevlisi 
bulundurulması. 
 
MADDE 6. TOPLANTI SALONLARI 
 
6.1. Toplantı salonları, katılımcıların konaklama yapacakları otel içerisinde olmalıdır. 
Salonlar belirtilen kişi sayılarını rahatlıkla alabilen, yeterli havalandırmaya sahip, 
aydınlık, basamak olmayan, oturulacak alanlarda sahne görüntüsünü engelleyecek kolon 
ve sütun bulunmayan bir yapıda olmalıdır. Salon, bar, mutfak, disko, çocuk oyun salonu, 
otopark vb. gibi gürültü olabilecek mekânlardan uzakta olacaktır. Başka (yan) salonlardan 
gürültü gelmemelidir. 
 
6.2. Yüklenici tarafından komite ve katılımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu, 
kurumsal tek tip kıyafetli, üzerinde isminin yazdığı yaka kartı bulunan, 1 teknisyen ve 2 
adet host/hostes programların yapılacağı toplantı süresince toplantı salonlarında hazır 
bulundurulacaktır. 
 
6.3. Konferans Salonu, 26 Haziran 2019 Çarşamba günü en geç 23:00’a kadar açılış için 
toplantının içeriğine uygun kalite ve vasıflarda, en ön sırası protokol sırası olarak ve 
protokol koltuklarının önünde sehpaların bulunduğu ve sehpaların üzerinde su, bardak 
ve meyve aromalı şeker olan en az 100 kişiyi rahat bir şekilde alabilen, tiyatro düzeninde, 
dekorlu sahne yapmaya uygun, en az 4,75 metre yüksekliğinde yeterli havalandırmaya 
sahip, aydınlık, basamak olmayan ve oturma düzeni oluşturulacak kısmın içinde görüşü 
engelleyecek kolon veya sütun bulunmayan, ışık ve ses düzeni yapılmış şekilde, tüm 
unsurlarıyla açılışa hazır hale getirilecektir. 
 
6.4. Salonda; sahne arkasından görüntü sağlanan yüksek çözünürlükte (1080 p full HD, 
en az 10000 ansülümen) video projeksiyon cihazı, 1 adet ses sistemi, 1 adet kürsü 
mikrofonu, 2 adet telsiz mikrofon, 1 adet sunum atlatıcı, 1 adet salon ismi panosu, 1 adet 
dizüstü bilgisayar ve konuşmacının ismi geçen dijital 1 adet kürsü hazır ve çalışır halde 
bulunacaktır, tüm mikrofonların pilleri (varsa) daha önceden kontrol edilecek ve yeni pil 
takılacak veya şarjının dolu olduğundan emin olunacaktır. 
 
6.5. Yüklenici tarafından konferans öncesi hazırlanan ütülenmiş bayrak ve flamalar, 
salonun uygun olan yerlerine düzenli bir şekilde asılacaktır. Ayrıca açılışta kullanılmak 
üzere görüntülü ve sesli Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, CD veya USB içerisinde hazır 
bulundurulmalıdır. 
 
6.6. Konferans Salonu; tiyatro düzeneği oturma düzeninde kullanılacaktır. 
 
6.6.1. 27 Haziran Perşembe günü açılışla başlayan ve açılış etkinliği ardından sunumların 
devam edeceği 100 kişiyi rahatlıkla alabilen toplantı salonu şu şekilde tasarlanmalıdır: 
 
6.6.2.Konferans Salonu, 27 Haziran Perşembe günü açılış için toplantının içeriğine uygun 
kalite ve vasıflarda, en ön sırası protokol sırası olarak ve protokol koltuklarının önünde 
sehpaların bulunduğu ve sehpaların üzerinde su, bardak ve meyve aromalı şeker olan en 
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az 100 kişiyi rahat bir şekilde alabilen, tiyatro düzeninde, dekorlu sahne yapmaya uygun, 
en az 4,75 metre yüksekliğinde yeterli havalandırmaya sahip, aydınlık, basamak olmayan 
ve oturma düzeni oluşturulacak kısmın içinde görüşü engelleyecek kolon veya sütun 
bulunmayan, ışık ve ses düzeni yapılmış şekilde, tüm unsurlarıyla açılışa hazır hale 
getirilecektir. 
 
6.6.3. 28 Haziran Cuma günü Salonda 12 (Oniki) yuvarlak masa kurulacak ve her masa 
etrafında en fazla 8 (sekiz) kişilik sandalye yerleştirilecektir. En önde bir masa protokol 
masası olarak ayrılacak ve her masa beyaz renkte, ütülü masa örtüsü ile giydirilecektir. 
Masa etrafındaki bütün sandalyeler de beyaz dışında farklı renkte örtü ile giydirilecektir. 
Her masada canlı çicek ve kişi sayınca 0,5 litre su, ters kapatılmış ve içinde beş adet 
meyveli şeker bulunan kadeh bardakla donatılacaktır. Masa altlarında kişilerin 
bilgisayarlarını şarj edebilecekleri en az beş girişli uzatma kablosu yer alacak, prizlerin ve 
kabloların masaların etrafında uygun bir yere, düzenli, estetik, katılımcıların hareket 
kabiliyetini engellemeyecek ve üzeri kapalı şekilde yerleştirilmesi sağlanacaktır. Masalar 
arası en az 1,5 metre geçiş mesafesi korunmalı ve masaların salona yerleştirilmesinde 
görüntüyü engellemeyecek şekilde yerleştirilmesine özen gösterilecektir 
 
6.6.4.Salonda 100 kişinin rahatça bağlanacağı internet hızının en az 24 Mbit hızda olması 
yüklenici tarafından sağlanacaktır. Hızın 24 Mbit bağlantı hızında olduğu faaliyet 
öncesinde anında ve sonrasında günde 3 defa komiteye yüklenici tarafından yazılı olarak 
belgesiyle sunulacak ve hızın düşmesi ve/ya bağlantının kopması durumunda yüklenici 
otel idaresiyle görüşüp en geç 10 dakika içinde tedbir gerekli tebdirleri almalı aksi 
durumda komite tarafından bir tutanakla birim fiyat cetvelinde sunulan teklifin %10’u 
kadar kesinti cezası uygulanacaktır. 
 
6.6.5.Herhangi bir elektrik kesintisine karşılık salonda jeneratör desteği sağlanmalıdır. 
 
6.6.6.Konferansın birinci ve ikinci günü biri öğleden önce diğeri öğleden sonra olmak üzere 
toplam dört adet kahve arası  (çay, kahve, bitki çayı… vs. ile tatlı, tuzlu kuru pasta,) servisi 
fuaye alanında İdarenin bildireceği zamanlarda yapılacaktır. 
 
6.6.7.Projenin adının, logosunun, internet adresinin ve projenin simgelerinin bulunduğu 
roll-up ve kurum kırlangıçları toplantı öncesinde İdare tarafından sahnede belirlenen 
yerlere yerleştirilecektir. Fuaye alanında da roll-uplar toplantı öncesinde idarece 
belirlenecek yerlere yerleştirilecektir. 
 
6.6.8. Faaliyetin daha etkili yönetimi amacıyla iki gün boyunca Yönetim Ofisi idarenin 
hizmetine ayrılacaktır. Yönetim ofisinin toplantı salonlarına yakın mesafede, sıcak 
içecekler, su, meşrubatlar ve kurabiye ile bir adet yazıcı 2 gün boyunca hazır 
bulundurulacaktır. 
 
MADDE 7. BASILI-BASKILI MALZEMELER 
 
7.1.Bütün basılı malzemeler, yüklenicinin sunacağı örneklere komitenin onay 
vermesinden sonra Yüklenici marifetiyle imal ya da temin ettirilecektir. Bu malzemelerin 
üzerinde Komite tarafından sağlanan logo ve yazılara yer verilecektir. Tüm görsel 
malzemelerin dijital tasarımı için yüklenici tamamen profesyonel bir firmadan veya kişiden 
“birinci sınıf” kalitede hizmet alacaktır. Görsel niteliği düşük tasarımlar komite tarafından 
kabul edilmeyecek, yeniden tasarlanması talep edilecektir. Yüklenici, tüm malzemelerin 
görsel tasarım ve basımını konferanstan en geç 5 gün öncesine kadar, komitenin onayını 
alarak bitirmekle yükümlüdür. Yüklenici, tüm malzemeler görsel tasarımlarla basılmadan 
önce en az 3 adet şablon tasarımı Komite’nin beğenisine sunacaktır. Tasarımların şartları 
karşılamaması durumunda, komite yeni şablonlar talep etme hakkını saklı tutar. Bu 
süreç, komitenin bir tasarımda karar kılmasına kadar devam edecektir.   
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7.2.Malzemelere ilişkin teklifler yüklenici tarafından baskı ve tasarım maliyetleri dâhil 
olarak verilecektir. Üretilen tüm malzemeleri tarihinden önce komiteye ya da komitenin 
belirttiği yere teslim edilecektir. Tüm basılı baskılı malzemelerin tasarım dosyaları, daha 
sonra kullanılabilecek şekilde bir USB Bellek içerisine kopyalanarak konferans bitiminde 
komiteye teslim edilecektir.  Yüklenici tarafından hazırlanan ve komite tarafından 
yükleniciye verilecek promosyon ürünlerinin otele girişlerle birlikte kayıt deskinde 
muhafazası ve imza karşılığında tüm katılımcılara dağıtılması, konferans bitiminde ise 
imzaların listesi ve artan promosyon ürünlerinin MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü’nde komiteye teslim edilmesi sağlanacaktır. 
 
7.3.İdare tarafından MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nde yükleniciye 
verilecek promosyon ürünlerinin konferansın yapılacağı adrese götürülmesi yüklenici 
tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
7.4. Pankart 

Toplantı kapsamında otelin dışında İdare’nin uygun göreceği yere asılmak üzere    
3* 5m ebatlarında grafik tasarımı yapılmış 1 adet vinil pankart firma tarafından 
yaptırılacaktır. Pankartın tasarımı komite tarafından onaylanacaktır. Pankartın asılması 
ile ilgili yerel belediye görevlilerince talep edilebilecek her türlü vergi, resim, harçla ilgili 
sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.  
 
7.5. Bayrak ve Flamalar 

Bayrak ve Flamalar 

 0,70 x 2 m ölçülerinde alpaga kumaştan 3 adet kırlangıç Türk bayrağı 
 0,70 x 2 m ölçülerinde alpaga kumaştan 3 Adet Milli Eğitim Bakanlığı 

kırlangıç bayrağı 
 0,70 x 2 m ölçülerinde alpaga kumaştan 3 Adet EPALE kırlangıç bayrağı 
 0,70 x 2 m ölçülerinde alpaga kumaştan 1 Adet Kırlangıç Avrupa Birliği 

Bayrağı  

Yüklenici firma tarafından 17 Haziran 2019 tarihine kadar İdarenin onayına 
sunularak, İdarenin onay vermesi halinde en geç 21 Haziran 2019 tarihine kadar yaptırılıp 
düzenlenecek, toplantı tarihinde salonunun uygun yerlerine asılacaktır. Bu bayrak ve 
flamalar konferans bitiminde Komiteye teslim edilecektir. 

 

 
 
7.6. Yaka Kartı 

 
Kaliteli plastik malzemeden, toplam 100 adet yaka kartı yüklenici tarafından 

üretilecektir. Birinci tasarım, 100 adet katılımcıya yaklaşık 10x15 cm. ebatlarında 300 gr. 
Plastik malzeme üzerine renkli olarak basılacak olup, üzerinde toplantı logosu, katılımcı 
adı, soyadı, unvanı gibi bilgiler yer alacak ve idarenin onayına sunulduktan sonra çift 
taraflı olarak basılacaktır. Kartın üzerine yazılacak bilgiler komite tarafından 
sağlanacaktır. Kartın arkasına konferans programı basılacaktır. Bu kartlar, boyuna 2 cm 
eninde Proje logosunda yer alan renklerden birinde, üzerinde Proje logosu basılı, 
ayarlanabilir klipsli askı ipiyle asılacaktır. Yüklenici tarafından askı ipine proje ve kurum 
logoları basılacaktır. 
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7.7. Yön Gösterme Levhaları 
 

Toplantı mekânının çeşitli yerlerine, misafirleri etkinlik alanlarına sağlıklı olarak 
yönlendirebilmek amacıyla, ayaklı 30x50 cm. ebatlarında, 3 adet yön gösterme levhası 
Yüklenici Firma tarafından hazırlanacaktır.  

  
7.8.  Kayıt / Enformasyon Deski 
 

Konferans için 26 Haziran 2019 ile 28 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet 
verecek kayıt masası yüklenici tarafından 26 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14:00 
itibariyle her unsuruyla hazır olmak üzere hizmet verecek şekilde kurulacaktır. Masa 
üzerinde yapılacak konferansa ait bilgiler yer almalıdır. Masada, iki firma yetkilisi görev 
alacak, misafirlerin her türlü işlemlerine yardımcı olacaktır. Toplantı süresince görev 
yapacak personel, katılımcıların kayıt ve her türlü bilgilendirme işlemlerinde yardımcı 
olacaktır. 
 
MADDE 8. TEKNİK HİZMETLER 
 
8.1. Teknik ekipman aşağıdaki şekilde istenmektedir: 

 1 adet önünde led ekran bulunan üzerinde monitör olan konuşmacı kürsüsü, 
 1 adet ses sistemi, 
 2 Adet Telsiz Mikrofon, 
 2 Adet Yaka Mikrofonu, 
 1 Adet Kürsü Mikrofonu, 
 1 adet en az 10.000 ansilümen projeksiyon cihazı 
 24 mbit (en az) hızında kesintisiz internet bağlantısı 
 1 adet projeksiyon perde, 
 1 adet renkli yazıcı, 
 1 Fotoğrafçı 
 1 Kameraman 

 
8.2. Elektrik kesintilerine karşı jeneratör sisteminin hazır bulundurulması sağlanacaktır. 
 
MADDE 9. GENEL HÜKÜMLER 

9.1.Yüklenici, toplantı süresince kullanılmayan ve tekrar kullanımı mümkün olan arta 
kalan bütün malzeme ve dokümanları toplantı bitiş tarihinden itibaren idareye 5 gün 
içerisinde teslim edecektir. 

9.2.Yüklenici, bütün toplantı malzeme ve dokümanların dağıtımını ve lojistiğini 
sağlayacaktır. 

9.3.Fiyatlar TL bazında ve KDV hariç olarak verilecektir. İdare, yüklenici firmaya KDV 
istisnai belgesini sunacaktır. 
 
9.4.Ödemeler Birim fiyat cetvelinde belirtilen rakamlar üzerinden gerçekleşen fiyat 
olarak yapılacaktır. Ödemeye esas olarak üç günlük katılımcı imza föyü baz alınacaktır. 
 
9.5.Yüklenici, teklifini ekli bulunan birim fiyat cetveli üzerinden yapacaktır. 
 
9.6.İdare birim fiyat cetvelinde yer alan hizmetlerin %15 fazlasını yükleniciden talep 
edebilir. Yüklenici idare tarafından talep edilen hizmetlerin karşılığını tutanakla 
faturalandırarak ödemesini idareden talep eder.  
 

İş bu şartname 9 maddeden oluşmaktadır. 
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BİRİM FİYAT CETVELİ 

 
Temin Edilecek Hizmetler için Piyasa Araştırma ve Yaklaşık Maliyete Esas Fiyat Çizelgesi 
İdare  : MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EPALE NSS Projesi 
İŞ        : 27-28 Haziran 2019/ EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı  
 
 

 
 
 
 
 
 
Teklif fiyatımıza KDV dâhil değildir. Teklif Fiyatı: ……...……………………… TL (Yazı ile) 
Teklif Sahibinin isim-unvan kaşe ve imzası 
Not: 
1. Teklif Fiyatı KDV hariç olarak ve TL cinsinden verilecektir.  
2. Teklif Fiyatı yazı ve rakamla açık biçimde yazılacaktır.  
3. Birim,  toplam ve genel toplam rakamları ayrı ayrı belirtilecektir.  
4. Birim ve toplam fiyat arasında fark olduğunda birim fiyat geçerli olacaktır.  
5. Teklif Formu Fiyat Çizelgesine ek olarak tanzim edilecek ve imzalanacaktır. 

 

Sıra 
No 

Satın Alınacak Mal ve Hizmetler Kişi Adet Gün 
Birim Fiyat 
(TL) 

Toplam Fiyat 
(TL) 

1 
Tek Kişilik Odalarda 
Tam Pansiyon Konaklama 
(26 Haziran 2019–27 Haziran 2019) 

90 90 2   

2 Konferans Salonu (Ana Salon) 100 1 2   
3 Uçak Bileti/Otobüs 90 2 X   

4 İkametgâh/Havaalanı 
Havaalanı/İkametgâh 

81 2 X 25,00 4.050,00 TL 

5 (Ankara Havaalanı/Otogar-Otel ile 
Otel Havaalanı/Otogar) 

81 2 X   

6 
(Ankara Havaalanı/Otogar-Otel ile 
Otel Havaalanı/Otogar) 9 2 X   

7 Bayrak 0,70 x 2 m ölçülerinde X 8 X   
8 Yaka Kartı X 100 X   
9 Yön Gösterme Levhaları X 3 X   
10 Dekor Pano ve Sahne X 1 2   
11 Transfer Görevlisi 2 X 2   
12 Kayıt Personeli 2 X 3   
13 Host / Hostes 2 X 2   
14 Teknik Personel 1 X 2   
15 Kürsü X 1 2   
16 Ses Sistemi X 1 2   
17 Telsiz Mikrofon X 2 2   
18 Yaka Mikrofonu  X 2 2   
29 Fotoğrafçı 1 1 2   
20 Canlı çiçek X 8 1   

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)  
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4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 

4.1. Hizmetin sağlanacağı yer: 

ANKARA İli Beş Yıldızlı Tam Pansiyon Konaklamalı Bir Otel 

5. GEREKLİLİKLER 

5.1. Personel 

Katılımcıların havaalanında karşılanması için 2, kayıt masası için 2, toplantı salonu 
için 2, teknik işler için 1, fotoğraf çekimi için 1 personel görevlendirilecek olup 
ekibin yönetimi için 1 kişi ekip amiri olarak sorumlu tutulacaktır. Görev alacak 
personelin prezantabl, iyi giyimli ve etkili iletişim becerisine sahip kişiler olması 
beklenmektedir. 

5.2. Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar.  

Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır 

6. YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY 

6.1. Denetleyici 

Kurumumuzda hizmetlerin denetlenmesinden Meltem GÜLNAR,  

Özlem TENGİLİMOĞLU ve Mehtap AKGÜN sorumlu olacaktır. 

6.2. Performans göstergelerinin tanımı 

 EVET  HAYIR 

Otel Hizmetleri 

Odaların ve mobilyaların konfor durumu yeterli buldunuz mu?   

Oda ve banyoların hijyen durumu yeterli buldunuz mu?   

Salonları etkinlik için uygun buldunuz mu?    

Firma görevlilerini yeterli buldunuz mu?   

Ulaşım ve Transfer Hizmetleri 

Ulaşım ve transfer hizmetlerini yeterli buldunuz mu?   

Firma ve firma görevlilerini transfer ve karşılama konularında 
yeterli buldunuz mu? 

 

 

 

 

Dekor ve Teknik Hizmetler 

Salon ve dekorları görsel olarak yeterli buldunuz mu?   

Çalışmaları aksatıcı teknik bir problem yaşadınız mı?   

Baskılı ve Görsel Hizmetler 

Baskılı malzemeleri kalite olarak yeterli buldunuz mu?   
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Baskılı malzemeleri görsellik olarak yeterli buldunuz mu?   

 

 

EK 2 - TASLAK SÖZLEŞME 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

(EPALE NSS Projesi ) 

Hizmet Sözleşmesi 

 
EPALE NSS Projesi  EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı  
Ulaşım, Konaklama ve Toplantı Hizmet Alımı 
Sayın:   <Hizmet sözleşmesi imzalanacak hizmet sağlayıcısı ve yetkilisinin adı> 
Adres:  <Hizmet Sağlayıcısının Adresi> 
 
Sayın Yetkili, 
 
T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü aşağıda Madde 1’de tanımlanan hizmet 
için bu sözleşmeye ekli görev tanımına ve ihaleye davet mektubumuza uygun olarak vermiş 
olduğunuz teklif ve fiyat üzerinden sipariş vermek istemektedir.  
 
1. İSTENEN HİZMETLER 
Ek-1 de Teknik Şartnamede yer alan hizmetlerdir. 
 
2. SÖZLEŞME BEDELİ 
Sözleşme bedeli ……………….. TL ile olup gerçekleşen fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır. 
 
3. SÜRE ve PROJE YERİ 
Hizmet sözleşmesinin süresi bu sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takiben 40 
(kırk) gündür.  
4. ÖDEME 
Kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç bir ay içerisinde, sözleşme bedeli 
gerçekleşen fiyat üzerinden Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen banka hesabına T.C. 
Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce damga vergisi 
yatırıldıktan sonra kalan miktar yatırılır 
 
Hizmet Sağlayıcısı adına Sözleşme Makamı adına 

Adı ve Soyadı  Adı ve Soyadı  

Görevi  Görevi  

İmza  İmza  

Tarih  Tarih  
 
Ekler  A: İş Tanımı (Ek 1) 
 B: Teknik Teklif (Ek 2) 
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EK 3 - TEKLİF SUNUM FORMU     

 
Satınalma numarası: 2018-2278/001-001 
Satınalma adı      EPALE Projesi , EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı  
Ulaşım, Konaklama ve Toplantı Hizmet Alımı 
      

……….   Mayıs 2019/ Ankara 
1  TEKLİF SAHİBİ 
 

Tüzel kişiliğin isim ve adresi 
 

 
2 İRTİBAT KURULACAK KİŞİ (bu ihale işlemi için) 

İsim  
Kurum  
Adres  

 
Telefon  
Faks  
E-posta  

 
3  İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I:  
  Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır  

4  Ben, yukarıda belirtilen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda 
belirtilen teklif usulü için hazırlanan teklif dosyalarını inceledim ve içeriğini 
tamamen kabul ettiğimizi beyan ediyorum. İhale dosyalarında talep edilen 
hizmetleri Teknik teklifimiz ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali 
teklifimizden oluşan belgelere dayanarak sağlamayı teklif ediyoruz. 

 Teknik Teklif 
 Kilit Uzmanlar (Kilit uzmanlar ve özgeçmişlerinin listesinden oluşur) 
 İsteklinin beyanı  
 İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının 

ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu  
 Doldurulmuş tüzel kimlik formu  
Bu projenin hazırlanmasında yer almış veya teklifimizi hazırlamada danışmanlık 
yapmış olan kişileri Anahtar uzman olarak önerirsek teklifimizin kabul 
edilmeyeceğinin ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen sözleşmelerden ve 
ihale usullerinden ihale dışı bırakılmaya maruz kalabileceğimizin bilincindeyiz.  

 
İstekli adına imzalayan.  
Ad  

İmza  

Tarih  

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır.  
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<Tüzel kişiliğin antetli kağıdı>  

İSTEKLİNİN BEYANI 

<Tarih> 

<Sözleşme Makamı (Hibe Faydalanıcısı)nın ismi ve adresi> 

Referansınız: < İhaleye Davet tarihi> 
Sayın İlgili 
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,  

 İşbu teklifi bu ihale için liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak bireysel olarak 
sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı 
olmadığımızı; 

 http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm internet adresinden de elde 
edilebilecek olan AB dış faaliyetleri için hazırlanmış sözleşme prosedürleri için Pratik 
Rehber’in 2.3.3 bölümünde listelenen, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen 
durumlardan birine dâhil olmadığımızı; 

 AB dış faaliyetleri için hazırlanmış sözleşme prosedürleri için Pratik Rehber’in 2.4.11 
bölümünde açıklanan etik kurallara uymaya hazır olduğumuzu ve özellikle teklif teslim 
dönemi içerisinde kısa-listedeki diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle 
mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı; 

 Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi 
sağladığımızı;  

 Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte 
belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını 
hemen bilgilendireceğimizi ve 

 Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu 
ihaleden ya da Avrupa Topluluğu tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç 
tutulmamızla sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi, 

beyan ederiz. 
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, AB dış faaliyetleri için hazırlanmış sözleşme 
prosedürleri için Pratik Rehber’in 2.3.3 bölümünde açıklanan ihale dışı bırakılma 
durumlarından herhangi birine dâhil olmadığımızı, bağlı bulunduğumuz ülkenin 
kanunlarına dayanarak ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki 
belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye 
ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana geçen zaman içinde 
belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, yeminli bir 
beyanname sağlamaya hazırız.  
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, 
mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında 
kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz. İstenen delil niteliğindeki belgeler, Pratik Rehber’in 
2.4.12.1.3 ve 2.4.12.1.4 bölümlerinde listelenmiştir. 

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız 
ya da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz 
sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz. 

Saygılarımla 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası> 
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve konumu > 
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EK: 4 MALİ KİMLİK FORMU        

 
 
 
 
 
 

MALİ KİMLİK

HESAP SAHİBİ

ADI

ADRESİ

KASABA/ŞEHİR POSTA KODU

ÜLKE KDV SİCİL NO

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

TELEFON FAKS

E - POSTA

BANKA

BANKA ADI

ŞUBE ADRESİ

KASABA/ŞEHİR POSTA KODU

ÜLKE

HESAP NO

IBAN 

NOTLAR :

BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI: TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:

(Her ikisi de gereklidir) (Gereklidir)
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EK: 5 TÜZEL KİMLİK FORMU          

TÜZEL KİŞİLİKLER 
Gizlilik Bildirimi: http://europa.eu.int/comm/budget/execution/legal_entities_fr.htm 

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR 

TÜRÜ                         
 
STK EVET   HAYIR  (Sivil Toplum Kuruluşu) 
 
İSİM(LER) 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 
KISALTMA           
 
GENEL MERKEZ 
RESMİ ADRESİ 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 
POSTA KODU        POSTA KUTUSU       
 
ŞEHİR                   
 
ÜLKE                   
 
VERGİ NUMARASI             
 
KAYIT YERİ             
 
KAYIT TARİHİ           
 G G  A Y  Y Y Y Y 
 
KAYIT NUMARASI               
 
TELEFON                
 
FAKS                
 
E-POSTA                     
 
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: 

 SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI 
GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE,ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) 

 YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR 
KOPYASI 

 
TARİH VE 

İMZA 
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EK 6 DEĞERLENDİRME TABLOSU        
  

EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı Ulaşım, Konaklama, Toplantı ve 
Basılı-Baskılı Malzeme Hizmet Alımı  

         
 
 
Satın alma numarası  : 2018-2278/001-001 
Satın alma adı            :  EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı Ulusal 
Konferansı Ulaşım, Konaklama, Toplantı ve Basılı-Baskılı Malzeme Hizmet Alımı  
       
  
 
1. İdari Uygunluk Tablosu 
 

T
ek

li
f 

za
rf
ı 
N

o.
 

T
ek

li
f 

sa
h

ib
in

in
 a

d
ı 

T
ek

li
f 

ve
rm

e 
sü

re
si

 i
çi

n
d
e 

te
sl

im
? 

  
  

(E
/
H

) 

T
ek

li
f 

su
n

u
m

 
fo

rm
u

 
d
ol

d
u

ru
lm

u
ş?

  
(E

/
H

) 

T
ek

li
f 

sa
h

ib
in

in
 

b
ey

an
ı 
im

za
lı
 

(E
/
H

) 
 

O
rg

an
iz

as
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n
 v

e 
M

et
od

ol
oj

i 
h

az
ır

la
n

m
ış

? 
(E

/
H

) 
K

il
it

 u
zm

an
la

rı
n

 
C

V
’le

ri
 

k
on

u
lm

u
ş?

 
(E

/
H

) 
K

ar
ar

? 
  

  
  
 

(K
ab

u
l/

R
et

) 
 

1        

2        

3        

4        

5        

 
Başkan’ın adı  
Başkan’ın imzası  
Tarih  
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2. Teknik Değerlendirme Tablosu 

 
 
  

Değerlendirme 
Komisyonu Üyesi Adı, 
Soyadı, imzası  

 

Tarih  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Teknik Teklif Kriterleri 
Maksimum 
Referans 

puanı 

Teklif 
1 

Teklif 
2 

Teklif 
3 

Teklif 
4 

1  Teknik teklif mektubunun sunum 
kriterlerine uygunluğu 

10     

2 
Ulaşım Hizmetlerinin nasıl sağlanacağı  
 10     

3 

 
Transfer Hizmetlerinin nasıl yapılacağına 
ilişkin bilgi: 

 

10     

4 
Organizasyonun yapılacağı otele ilişkin 
bilgiler: 30     

5 
 Otelde karşılama, kayıt işlemleri ve 
konukların odalarına yerleştirilmesinin nasıl 
yapılacağına ilişkin bilgi 

10     

6 
Toplantıya ilişkin tanıtıcı malzemelerin basılı 
numuneleri ve/ya görsellerinin sunulması 

 
10     

7 
Etkinlikte görev alacak firma görevlilerinin ve 
ekip amirinin özgeçmişleri  

 
10     

8 

Firmanın benzer nitelikteki faaliyet 
örneklerini gösterir referansları ve en az üç iş 
bitirme belgesi 
 
 

10     

TOPLAM PUAN 100     
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(Örnek) Teklif Değerlendirme Tablosu 
 
Aşağıdaki tablo teknik ve mali tekliflerin oy hakkına sahip üç komisyon üyesi tarafından 
notlandırılıp değerlendirilmesi için açıklayıcı bir örnektir. 
 

 
 

 En 
yüksek 

Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 

Bölüm 1: Teknik Değerlendirme 

Değerlendirici A 100 55 88 84 
Değerlendirici B 100 60 84 82 
Değerlendirici C 100 59 82 90 
Toplam 300 174 254 256 
Ortalama puan      
(aritmetik ortalama) 

 174/3= 
58.00 

254/3= 
84.67 

256/3= 
85.33 

Teknik puan (teklif 
puanı/ en yüksek 
teklifin puanı) 

 
Diskalifiye* 

(84.67/85.33)x
100= 99.22 

 
100.00 

Bölüm 2: Mali Değerlendirme 

Toplam bedel   Teknik 
değerlendirm

e sonucu 
diskalifiye 

edildi 

€ 27000 € 28500 

Mali puan 
(en düşük fiyat /  teklif 
fiyatı x 100) 

  
 
 

100 

27000 / 
28500 
x 100 =  
94.74 

Bölüm 3: Genel Değerlendirme 

Teknik puan x 0.80  

Teknik 
değerlendirm

e sonucu 
diskalifiye 

edildi 

99,22 x 0.80 = 
79.38 

100.00 x 0.80 
= 80.00 

Mali puan  x 0.20 
 100.00 x 0.20=  

20.00 
94.74 x 0.20= 

18.95 

Genel puan 
 79.38 + 20.00= 

99.38 
80.00 + 

18.95= 98.95 

Son sıralama 
 

1 2 

 
* Teklif sayısın beşten fazla olması durumunda sadece 80 puanın üzerindeki teklifler mali 
değerlendirmeye alınır. Teklif sayısının beşten az olması durumunda tüm teklifler mali 
değerlendirmeye alınır. 
 
Tarih:  
Değerlendirme Komitesi üyelerinin imzaları:   

1. Değerlendirici Adı, Soyadı, İmzası  

2. Değerlendirici Adı, Soyadı, İmzası  

3. Değerlendirici Adı, Soyadı, İmzası  
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4. DEĞERLENDİRME RAPORU  

 
SATINALMA NO : 2018-2278/001-001 
SATINALMA ADI: EPALE Projesi , EPALE Ulusal Koordinatörler 2019 Ulusal Konferansı  
Ulaşım, Konaklama ve Toplantı Hizmet Alımı 
       
 
Uygulanan prosedür: İlanlı ihale prosedürü - Hizmet Alım İhalesi 
İhale bedeli:…………………………… 
 
Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir. 
 

No. Firma adı İlçe/İL 
1   
2   
3   
4   

 
Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir: 

No. Firma adı İlçe/İL 
1   
2   
3   
4   

 
Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli “Değerlendirme tablosu”nu kullanarak tüm 
teklifleri incelemiştir. 
 
Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır: 

No. Firma adı Gerekçe 
1   
2   
3   
4   

 
Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar 
resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

No. Firma Önerilen fiyat 
   
   
   

 
 
Sonuç  
 
Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir: 
<Firma adı>’na  toplam ____________________ bedelle 
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Başkan Adı, Soyadı, İmzası 
 

  

1. Değerlendirici Adı, Soyadı, 
İmzası 

  

2. Değerlendirici Adı, Soyadı, 
İmzası 

  

3. Değerlendirici Adı, Soyadı, 
İmzası 

  

4. Değerlendirici Adı, Soyadı, 
İmzası 
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EK 7: TEKLİF FORMATI  
 

Serbest formatta aşağıdaki bilgileri içeren teklifinizi hazırlayınız. 

 Hizmet için öngörülen yaklaşımın ana hatları 

 Hazırlık safhası da dahil faaliyet planı 

 Faaliyetlerin zamanlaması 

 Teklif sahibinin vermekte olduğu hizmetler ile ilgili bilgi, belge, broşür, vs. 

 Çalışacak uzmanların özgeçmişleri (CV) 

 

 

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte tek bir zarf içinde 
teslim edilmelidir. 
 

 
Kalemler ve rakamlar örnek olarak verilmiştir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT: Fiyat Teklifi, iş tanımında belirtilenler d25ahil olmak üzere, ve KDV’siz verilmelidir. 

TANIM 
BİRİM FİYAT 

( TL ) 
MİKTAR 

TOPLAM 
TL 

Broşür Birim fiyat 500 adet  

Tabela Birim fiyat 2 adet  

Antetli Kağıt Birim fiyat 1 000 adet  

GENEL TOPLAM    


