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Sayın Yetkili, 

 

 

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan İstanbul Demir ve Demir Dışı 

Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında “3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı 

Pazarlama Takımı” isimli bir URGE projesi başlatılacak olup söz konusu projedeki küme firmaları için 

İhtiyaç Analizi faaliyeti gerçekleştirilecektir.  

Bahse konu faaliyete ilişkin detaylı teklifinizin ekteki şartnameye uygun olarak hazırlanarak 

üzerinde firma kaşesi ve imzası bulunan kapalı zarf ile en geç 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 

17:30’a kadar aşağıda belirtilen adrese iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur. 

 

 

           Muharrem KAYILI 

                     Genel Sekreter Yardımcısı 

 

 

 

Ekler:  

1- Hizmet teklif formları (3 sayfa) 

2- Şartname (6 sayfa) 

 

 

Not:  

1- Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın 

kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın 

ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir. 

2- Teklifin son gönderim tarihi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17:30’a kadardır. Bu tarihten sonra 

ilgili Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Kapalı zarfın teslim edileceği adres: Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret 

Kompleksi A-Blok Kat:2 34197 Yenibosna, Bahçelievler / İSTANBUL 

  

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5158891562022724125828. Bu kod ile http://evrak.immib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



   

Hizmet Teklif Formu 

 3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı  

UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi Faaliyeti 

Form A 

 

Firma Unvanı:  

Vergi Numarası:  E-posta Adresi:  

Vergi Dairesi:  Telefon Numarası:  

Firma Adresi:  

 

 

UR-GE Projesi 

İhtiyaç Analizine 

Faaliyetine 

Yönelik Stratejik 

Yol Haritası ve 

İhtiyaç Analizi 

Danışmanlık 

Hizmeti 

“3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” isimli URGE projesindeki küme firmalarına yönelik İhtiyaç 

Analizi faaliyeti danışmanlık hizmet bedeli 

 

Çalışacak 

kişi sayısı 

 

Toplam 

gün / saat 

sayısı 

İhtiyaç 

Analizi’nden 

yararlanacak 

toplam firma 

sayısı 

Firma başı 

bedel* 

(KDV 

dahil TL) 

İhtiyaç Analizi 

Toplam bedel** 

(KDV dahil TL) 

KDV 

oranı 

(%) 

Firma başı 

bedel* 

(KDV 

hariç TL) 

İhtiyaç Analizi 

Toplam bedel** 

(KDV hariç TL) 

Küme firmaları en 

az bir kez yerinde 

ziyaret edilecektir. 

  40   

%18 

  

  45     

  50     

  55     

 
* Toplam firma sayısı değişiklik gösterebileceğinden dolayı 40-44, 45-49, 50-54 ve 55-59 aralıkları için yukarıdaki firma başı bedeller uygulanacaktır. 

** Teklif geçerlilik süresi 30 gündür. 

 

 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 
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Hizmet Teklif Formu 

 3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı  

UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi Faaliyeti 

Form B 

 

Firma Unvanı:  

Vergi Numarası:  E-posta Adresi:  

Vergi Dairesi:  Telefon Numarası:  

Firma Adresi:  

 

 

UR-GE Projesi 

İhtiyaç Analizine 

Faaliyetine 

Yönelik Stratejik 

Yol Haritası ve 

İhtiyaç Analizi 

Danışmanlık 

Hizmeti 

“3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” isimli URGE projesindeki küme firmalarına yönelik İhtiyaç 

Analizi faaliyeti danışmanlık hizmet bedeli 

 

Çalışacak 

kişi sayısı 

 

Toplam 

gün / saat 

sayısı 

İhtiyaç 

Analizi’nden 

yararlanacak 

toplam firma 

sayısı 

Firma başı 

bedel* 

(KDV 

dahil TL) 

İhtiyaç Analizi 

Toplam bedel** 

(KDV dahil TL) 

KDV 

oranı 

(%) 

Firma başı 

bedel* 

(KDV 

hariç TL) 

İhtiyaç Analizi 

Toplam bedel** 

(KDV hariç TL) 

İş Birliği Kuruluşu’nun 

merkezinde küme 

firmaları ile en az bir 

kez yüz yüze 

görüşülerek birebir 

çalışmalar yapılacaktır. 

  40   

%18 

  

  45     

  50     

  55     

 
* Toplam firma sayısı değişiklik gösterebileceğinden dolayı 40-44, 45-49, 50-54 ve 55-59 aralıkları için yukarıdaki firma başı bedeller uygulanacaktır. 

** Teklif geçerlilik süresi 30 gündür. 

 

 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 
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Hizmet Teklif Formu 

 3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı  

UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi Faaliyeti 

Form C 

 

Firma Unvanı:  

 

 

UR-GE Projesi 

İhtiyaç Analizine 

Faaliyetine 

Yönelik Stratejik 

Yol Haritası ve 

İhtiyaç Analizi 

Danışmanlık 

Hizmeti 

“3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” isimli URGE projesindeki küme firmalarına yönelik İhtiyaç 

Analizi faaliyeti danışmanlık hizmet bedeli 

 

Çalışacak 

kişi sayısı 

 

Toplam 

gün / saat 

sayısı 

İhtiyaç 

Analizi’nden 

yararlanacak 

toplam firma 

sayısı 

Firma başı 

bedel* 

(KDV 

dahil TL) 

İhtiyaç Analizi 

Toplam bedel** 

(KDV dahil TL) 

KDV 

oranı 

(%) 

Firma başı 

bedel* 

(KDV 

hariç TL) 

İhtiyaç Analizi 

Toplam bedel** 

(KDV hariç TL) 

Küme firmaları en 

az bir kez yerinde 

ziyaret edilecektir. 

  40   

%18 

  

  45     

  50     

  55     
İş Birliği Kuruluşu’nun 

merkezinde küme 

firmaları ile en az bir kez 

yüz yüze görüşülerek 

birebir çalışmalar 

yapılacaktır. 

  40     

  45     

  50     

  55     

 
* Toplam firma sayısı değişiklik gösterebileceğinden dolayı 40-44, 45-49, 50-54 ve 55-59 aralıkları için yukarıdaki firma başı bedeller uygulanacaktır. 

** Teklif geçerlilik süresi 30 gündür. 

 

 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 
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İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

3. ENDÜSTRİYEL MUTFAK SEKTÖRÜ YURT DIŞI PAZARLAMA TAKIMI  

UR-GE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ FAALİYETİ  

STRATEJİK YOL HARİTASI VE İHTİYAÇ ANALİZİ DANIŞMANLIK HİZMETİ 

SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 

 

 

1. TARAFLAR  

İşbu şartname, Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 

34197 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul adresinde mukim İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 

İhracatçıları Birliği (bundan sonra BİRLİK olarak anılacaktır) ile BİRLİK’in faaliyet alanında 

yeralan, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ dahilinde T.C. Ticaret Bakanlığınca desteklenecek “3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt 

Dışı Pazarlama Takımı” çerçevesinde İhtiyaç Analizi faaliyetinin gerektirdiği çalışma ve 

uygulamaları sağlamak amacıyla hizmet alınacak danışmanlık firması (bundan sonra İSTEKLİ 

olarak anılacaktır) arasında söz konusu faaliyetin teknik ve hukuki detaylarını kapsamaktadır.  

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU  

İşbu Şartnamenin konusu, BİRLİK’in faaliyet alanında bulunan Endüstriyel Mutfak Ekipmanları 

sektöründe belirlenen firmalara yönelik, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-

uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind adresinde bulunan güncel 

“UR-GE Proje Hazırlama Kılavuzu” kapsamında gerçekleştirilecek İhtiyaç Analizi faaliyetine 

ilişkin bütün çalışma ve uygulamaların tam ve eksiksiz yerine getirilmesi karşılığında İSTEKLİ 

tarafından BİRLİK’ten talep edilen bedelin belirlenmesinden ibarettir.  

 

İhtiyaç Analizi Faaliyeti ile işbu Şartnameye konu UR-GE Projesi’nde yer alan firmaların mevcut 

rekabet güçlerini belirleyen iç ve dış koşullar analiz edilerek, uluslararası ortamda rekabet 

güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasını sağlayacak ortak ihtiyaçlar tespit edilerek, bu 

ihtiyaçların ışığında ortak bir vizyon belirlenecektir.  

 

Stratejik bir yol haritası olarak hazırlanacak olan ihtiyaç analizi firmaların rekabet kabiliyetlerini 

geliştirecekleri alanlarda; danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini, hedef pazarlarını ortaya 

çıkaracaktır. Bahse konu hedef pazarlarda kalıcı olabilmeleri için firmalara Proje kapsamında 

birlikte faydalanabilecekleri tüm faaliyetlerin detaylı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.  

 

İhtiyaç analizi hazırlığı süresince küme firmalarının T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ile sektörel 

bir güç tekemmül etmesinin alt yapısını oluşturacak ve firmalar arasında iş birliği sürecini 

başlatacak toplantılar düzenlenecektir. İhtiyaç analizi çalışması UR-GE Projesinin faaliyetlerini 

ve faaliyetler için gereken bütçe ve zaman planını da ortaya koyacaktır. 

 

3. İSTEKLİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   

İSTEKLİ, BİRLİK’in yürüteceği İhtiyaç Analizi Faaliyeti kapsamındaki aşağıdaki çalışma 

kalemlerini eksiksiz bir biçimde yürütmekle yükümlüdür. 

3.1. İhtiyaç Analizi çalışmasının en etkin şekilde yürütülmesi için metodolojinin belirlenmesi ve 

sürecin detaylı olarak planlanması yapılacaktır. Belirlenen metodoloji çerçevesinde sektörün 

makro analizi, ulusal ölçekte analizi, bölge/küme analizi, firma analizi, pazar analizi 

gerçekleştirilecektir. 
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3.2. Firma analizleri süresince, küme firmaları en az bir kez ziyaret edilecek (Form A) veya İş Birliği 

Kuruluşu olan BİRLİK’in merkezinde küme firmaları ile en az bir kez yüz yüze görüşülerek 

birebir çalışmalar (Form B) yapılacaktır.  

3.3. İhtiyaç analizi ile ortak ihtiyaçlar, ortak vizyon ve ortak öğrenme alanları belirlenecektir.  

3.4. Çalışma neticesinde aşağıdaki çıktıların tekemmül ettirilmesi sağlanacaktır: 

3.4.1. Firmalarla ve işbirliği kuruluşları ile en az 3 toplantının (İhtiyaç Analizi faaliyeti süreç 

tanıtım toplantısı, strateji geliştirme toplantısı ve sonuç raporu toplantısı) 

gerçekleştirilmesi,  

3.4.2. Toplantılarda kullanılan sunumlar,  

3.4.3. Firmalara uygulanacak anket soruları  

3.4.4. İhtiyaç analizi raporu (basılı ve dijital ortamda) 

3.4.5. Yönetici özeti hazırlanması 

3.5. İSTEKLİ’ler İhtiyaç Analizi çalışmasının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan İhtiyaç Analizi teknik 

teklif dosyası hazırlaması beklenmektedir. Bu dosyada aşağıdaki başlıklara yer verilmelidir: 

3.5.1. İhtiyaç Analizine teklif veren firma hakkında bilgi ve firma referansları,  

3.5.2. İhtiyaç Analizi metodolojisi, 

3.5.3. Detaylı Çalışma Planı ve Takvimi, 

3.5.4. İhtiyaç Analizini hazırlayacak ekip hakkında bilgi ve referansları, 

3.5.5. Personel 

3.5.5.1. Benzer çalışmaları daha önce yapmış olması ve tercihen en az 5 yıllık benzer iş 

tecrübesine sahip olması, 

3.5.5.2. İhtiyaç Analizi’nin konusu olan sektörle ilgili teknik bilgi ve deneyime sahip 

olması 

3.5.5.3. Proje deneyiminin olması vb., 

3.5.5.4. İş tecrübesini kanıtlayan CV, referans ve iş örneklerinin sunulması. 

3.5.6. Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek olanaklar ve ekipman 

3.5.6.1. Hizmet sağlayıcı İhtiyaç Analizi çalışmasının gerçekleştirilmesi için gerekli 

olan tüm ekipman ve teknik malzemeyi kendisi sağlayacaktır. Hizmet sağlayıcı 

teknik ekipman,seyahat ve konaklama gibi ihtiyaçlar için işbirliği kuruluşundan 

hiçbir talepte bulunmayacaktır. 

3.6. İSTEKLİ’ler işbu Şartnamenin ekindeki Form A ve Form B’ye uygun olacak şekilde iki ayrı teklif 

dosyası hazırlayacaktır. Hazırlanacak teknik teklif dosyalarında, dosyanın bütünlüğünün 

sağlanması açısından ayrıca fiyat teklifleri de yer alabilecektir. Form A ve B’ye göre ayrı ayrı 

hazırlanmış teklif dosyalarında bulunan tutarlar ile Form A ve B’deki tutarların benzer olması 

önem arz etmekte olup değerlendirme esnasında Form A ve B’deki teklif tutarları geçerli 

sayılacaktır. 

3.7. İSTEKLİ’ler İhtiyaç Analizi faaliyetinin sonunda T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulacak 

rapor ve yol haritalarını 

http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/6_deger_zinciri.pdf 

ve http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/7_tedarik.pdf  

adreslerindeki  “Kümeler için Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi El Kitapları”ndan 

faydalanarak, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-

uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind adresinde bulunan güncel 

“UR-GE Proje Hazırlama Kılavuzu” ve 

https://ticaret.gov.tr/data/5b8da7ed13b876125c08b5b3/DYS_EKC.pdf adresindeki “İhtiyaç 

Analizi Yol Haritası (EK-C)”nin ekleri çerçevesinde hazırlayacaktır. 

3.8. T.C. Ticaret Bakanlığı’na sunulan rapor ve yol haritasında düzeltme veya değişiklik yapılması 

talep edilmesi halinde İSTEKLİ, BİRLİK tarafından verilecek müddet içerisinde ve ilave ücret 

almadan gerekli çalışmaları yapıp revize edilmiş İhtiyaç Analizi raporu ile yol haritasını 

BİRLİK’e teslim edecektir.  
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4. İDARİ HUSUSLAR  

4.1. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bahse konu ihtiyaç analizi faaliyetine onay vermesini takiben BİRLİK 

ile tekliflerin değerlendirilmesinin ardından çalışmaya karar verilen İSTEKLİ arasında bir 

sözleşme tanzim edilecektir. Söz konusu sözleşme ile aşağıdaki şartların karşılanması 

beklenecektir. 

4.2. İSTEKLİ, BİRLİK’in yürüttüğü UR-GE projesindeki küme firmalarına ait her türlü bilgi dâhil 

olmak üzere, BİRLİK’in ticari sırları, çalışma ve yönetime ilişkin bilgileri ve tüm yazılı veya 

sözlü bilgilerin ve BİRLİK adına yürütülen araştırma ve çalışmalardan elde ettiği bilgilerin gizli 

bilgiler olduklarını ve BİRLİK’in yazılı izni olmadan hiç kimseye açıklamamayı / hiç kimseyle 

paylaşmamayı ve bunun için tüm tedbirleri almayı taahhüt edecektir. İSTEKLİ, işin 

gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerin de bu taahhüde uygun davranmasını 

sağlayacaktır. Aksi takdirde İSTEKLİ, BİRLİK’in uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararları 

tazmin ile mükellef tutulacaktır. Bu taahhüt Sözleşme bittikten sonrası için de geçerli olacaktır.  

 

5. TEKLİF VERME ŞEKLİ  

5.1. Teklifler, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İhtiyaç Analizi faaliyeti onayının alınmasından nihai 

İhtiyaç Analizi Raporu onaylanması sürecinin tamamını kapsayacak tüm çalışmalara için en az 

otuz (30) gün geçerli olmak kaydıyla verilmelidir. İSTEKLİ ve BİRLİK'in anlaşması halinde, 

azami dört (4) aylık süre için aralarında Sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanmadan önce 

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın İhtiyaç Analizi faaliyeti onayının alınması beklenecektir. 

5.2. İşbu sözleşmeye konu İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamındaki 40 adet küme firmasının illere göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 

İl Firma Adeti 

ANKARA 1 

ANTALYA 2 

BURSA 5 

DENİZLİ 1 

İSTANBUL 23 

İZMİR 4 

KONYA 1 

SAKARYA 1 

TEKİRDAĞ 2 
 

5.3. İhtiyaç Analizi faaliyeti esnasında; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde, söz konusu 

UR-GE projesine küme firması ilave edilmesi mümkün olup projede 40 ila 55 firma bulunması 

öngörülmektedir. İSTEKLİ’ler belirli firma sayısı aralıkları için tekliflerini Şartname ekindeki 

Formlar ve işbu Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen teknik teklif dosyaları vasıtasıyla 

vereceklerdir.  

5.4. İSTEKLİ’lerin 40-55 firma için söz konusu çalışmayı 8 ila 12 haftada tamamlaması 

beklenmektedir. 

5.5. İSTEKLİ’ler, Şartname ekindeki Formlara (Form A,B,C) uygun olarak tekliflerini 

hazırlamalıdırlar. Formlara uygun olarak hazırlanmayan teklifler geçerli sayılmayacaktır. 

5.6. İSTEKLİ’ler teknik teklif dosyalarını T.C. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunan     

“UR-GE Proje Hazırlama Kılavuzu”ndaki talimatlara uygun şekilde hazırlayacaktır. 

5.7. Teklifler İSTEKLİ’lerden yazılı olarak kapalı zarf içerisinde alınır. İstenen belge ve ek bilgilere 

mutlaka teklif mektuplarında yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam 

ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından her sayfası kaşelenmeli 

ve imzalanmalıdır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma 
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veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı 

da teklif veren tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Yukarıda belirtilen hususlara uygun 

olmayan, duyuruda belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz. 

Ayrıca zarfın ihale teklifi içerdiği ve yetkililer haricindeki kişiler tarafından kesinlikle açılmaması 

gerektiği hususu zarfın üzerinde açık bir şekilde belirtilmelidir.  

5.8. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış 

ve kaşelenmiş olacaktır.  

5.9. Şartname ekindeki formların (Form A,B,C) her sayfası firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve 

kaşelenmiş olacaktır.  

5.10. T.C. Bakanlığı’nın faaliyet onayını vermesini takiben Komisyon kararı alınacaktır. Komisyon 

kararından sonra 15 iş günü içinde hizmet sözleşmesi düzenlenecektir.  

5.11. İSTEKLİ ile BİRLİK arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi tutarı 

hesaplanarak İSTEKLİ tarafından vergi dairesine ödenecektir.  

5.12. İSTEKLİ, BİRLİK'e sağlayacağı her türlü mal ve hizmet karşılığı hazırlayacağı faturaları 

BİRLİK’in onay ve talimatları doğrultusunda düzenleyecektir. 

5.13. İSTEKLİ ve BİRLİK'nin anlaşması halinde, İSTEKLİ toplam satın alma tutarının tamamı kadar 

banka teminat mektubunu BİRLİK'e verecektir. 

 

6. TEKLİF İÇERİĞİ  

6.1. İSTEKLİ antetli kağıda, ıslak imzalı, kaşeli olarak; söz konusu İhtiyaç Analizi faaliyeti için 

tekliflerin sunulduğunu belirten teklif mektubu yazısı bulunmalıdır. (Yazıda eklerin sayfa sayıları 

belirtilmelidir. Bütün ekler imzalı olmalıdır.) 

6.2. Her sayfası firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş teklif formları (Form A,B,C 

toplam 3 sayfa) 

6.3. Form A ve Form B’ye göre ayrı ayrı hazırlanmış teknik teklif dosyalarında İSTEKLİ ihtiyaç 

analizi konusunda gerçekleştirmiş olduğu benzer nitelikli çalışma örneği ve referans mektupları 

dosya ekinde sunulacaktır. İSTEKLİ ihtiyaç analizi hizmeti vermiş olduğu en az 3 (üç) müşteriden 

alınmış referans mektupları (Tüm referans mektupları, ilgili hizmet sağlayıcıdan daha önce 

hizmet satın alan şirket/kurumun antetli kağıdı kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Referans 

mektupları imza yetkisine sahip kişiler tarafından imzalanmalıdır. Mektupların üzerinde 

imzalayan kişinin adı ve unvanı yer almalı, şirket/kurum kaşesi ve tarih bilgisi bulunmalıdır. 

Farklı şirket/kurumlardan alınan referans mektuplarının içeriğinin birebir aynı olmaması 

gerekmektedir. Tüm referans mektuplarında verilen danışmanlık hizmetine ilişkin, detaylı teknik 

bilgi içermeyecek şekilde, verilen hizmeti tanımlamaya yetecek düzeyde bilgi verilmelidir.) 

hazırlayacağı teklif dosyalarına eklemelidir. 

6.4. İSTEKLİ tarafından hazırlanacak teklif dosyalarında İhtiyaç Analizi faaliyetinde çalışacak 

personelin eğitim ve iş deneyimlerini gösteren özgeçmişleri de sunulmalıdır. 

6.5. İşbu 6 (altı) sayfalık Şartnamenin İSTEKLİ tarafından kaşelenip imzalanmış örneği bulunmalıdır. 

 

7. 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. 

7.1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan 

üyeler, TİM/Birlik personeli,  

7.2. TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, 

ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle,  

7.3. Bu fıkranın (7.1) ve (7.2) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları, 

7.4. Bu fıkranın (7.1) ve (7.2) ve (7.3) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,  

7.5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİ’ler 

ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, 

sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİ’ler, 
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7.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar,  

 

8. İHALE DIŞI BIRAKLIMA NEDENLERİ  

8.1. Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ’ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır;  

8.2. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu 

olan,  

8.3. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, 

8.4. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm 

giyenler.  

 

9. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ  

9.1. Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik mensuplarından oluşacak bir Komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

9.2. Değerlendirmede; fiyat teklifinin uygunluğu, yöntem ve içerik, kullanılacak analizler, zaman 

planı, referanslar, çalışacak personelin deneyimi  ve İSTEKLİ’nin benzer işlerdeki hizmet kalitesi 

göz önünde bulundurulacaktır.  

9.3. İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında satın alım kararı verilmemesi 

halinde BİRLİK’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının 

olmadığını kabul ve taahhüt ederler.  

 

10. İHALEDEN VAZGEÇME 

10.1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.  

10.2. İSTEKLİ'ler, BİRLİK’in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde 

BİRLİK’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının 

olmadığını kabul ve taahhüt ederler.  

 

11. MÜCBİR SEBEBLER 

11.1. Taraflardan herhangi biri şartname uyarınca üstlendiği yükümlülüklerinin herhangi 

birisini  savaş (savaş ilan edilmiş olsun ya da olmasın), işgal, terör olayları,  isyan, iç savaş, iç 

karışıklık ya da düzensizlik, grev, sabotaj, lokavt, yangın, yıldırım, deprem, sel gibi doğal afetler, 

başta korona virüsü olmak üzere dünya çapında ortaya çıkan epidemik salgınlar gibi ya da buna 

benzer şekilde  tarafın kontrolünde olmayan ve makul çabaya karşın etkilenen tarafça  önlenmesi 

mümkün olmayan haller (“Mücbir Sebep “) nedeniyle yerine getiremezse ya da yerine getirmede 

gecikirse, diğer Tarafa karşı sorumlu tutulmayacaktır. Şartname kapsamındaki hizmetlerin 

tamamının ya da bir kısmının ifası bir veya birden fazla Mücbir Sebep olayı nedeniyle 7 günden 

fazla durursa ya da engellenirse BİRLİK işbu hizmeti almaktan vazgeçme hakkına sahiptir. 

11.2. İşbu ihaleden ve şartname konusu hizmetin alınmasından Mücbir Sebep nedeniyle BİRLİK 

tarafından vazgeçilmesi halinde İSTEKLİ herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

 

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

12.1. Birlik iş bu şartname kapsamında, İSTEKLİ’ye veya üçüncü kişilere ilişkin kişisel verileri 

yalnızca kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şartname ve daha sonra imzalanacak 

sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi, başvuru  kapsamında yapılan çalışmaların tanıtılması 

veya başarısının ölçülmesi amaçları ile kullanacaktır.  

12.2. İSTEKLİ, İşbu şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşme kapsamında yapılan faaliyetler 

çerçevesinde aldığı, BİRLİK Yöneticilerine ve çalışanlarına ait veya BİRLİK tarafından şartname 

ve daha sonra imzalanacak Sözleşme kapsamında verilen, üçüncü kişilere ait kişisel veriler, 

yalnızca işbu şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşmeyi gerçekleştimek için, sözleşme 

amaçları doğrultusunda ve sözleşme kapsamında kullanacaktır.  
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12.3. İSTEKLİ, iş bu şartname ve daha sonra imzalanacak sözleşme kapsamında aldığı kişisel verileri 

korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri alır. Herhangi bir veri ihlali olduğu takdirde 

İSTEKLİ bu durumu derhal BİRLİK'e ve KVK Kurumuna bildirir. 

 

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim merkezi yetkili 

kılınmıştır. Uyuşmazlıklar da Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları 

uygulanacaktır.  

 

14. TEKLİF VERME SON TARİH VE SAATİ   

Hizmet alımına ilişkin kapalı zarf içerisindeki fiyat teklifleri, teklif dosyasını ve referanslarını    

10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar ilgili adrese gönderilecektir.  

 

15. TEKLİFLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES  

 

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 

Adres: Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3, Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 34197 

Yenibosna, Bahçelievler / İSTANBUL  

Tel: 0 212 454 07 28  

E-posta: kemal.kevser@immib.org.tr 

  

BİRLİK işbu şartnamede dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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