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İDDMİB -  EV VE MUTFAK EŞYALARI SUUDİ ARABİSTAN 
TİCARET HEYETİ ACENTA HİZMETİ İHALE ŞARTNAMESİ 

 
1. GENEL KOŞULLAR: 

 

 Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok 2. Kat P.K. 34197 Bahçelievler 
/ İSTANBUL adresinde yerleşik İDDMİB - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği-  
(bundan sonra “BİRLİK” olarak anılacaktır) Teklif veren taraf ise “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır. 

 İşbu Şartname, BİRLİK ile ilgili olarak 12 -16 Kasım 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Cidde 
şehrinde düzenlenecek olan ve 30 yabancı katılımcı ve 30 Türk firmasının (45 yetkili) katılımının 
öngörüldüğü “Ev ve Mutfak Eşyaları Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti” kapsamında, 
organizasyon ve uygulama faaliyetleri ile ilgili olarak işbu ihalede yer alan hükümler uyarınca İstekli 
tarafından BİRLİK’e verilecek hizmete ilişkin yükümlülük ve şartları belirlemek üzere düzenlenmiştir. 

 Sunulan teklif, heyete katılım gösterecek türk yetkililerin uçak, konaklama, Cidde’deki transferleri ve 
ikili iş görüşmelerinin yapılacağı konferans salonu kiralama alanlarını kapsamaktadır.  

 Teklifleri değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ’nin benzer işlerdeki hizmet kalitesi göz önünde 
bulundurulacaktır.  

 BİRLİK’in ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi veya yapılan değerlendirme sonucunda verilen teklife dair 
satın alım kararı verilmemesi halinde İSTEKLİ, her ne nam altında olursa olsun BİRLİK’den herhangi bir 
tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt eder.  

 BİRLİK işbu şartnamede dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 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. 

  Verilen teklifin içinde olması gerekenler: 

- Antetli kâğıda, ıslak imzalı, kaşeli olarak hazırlanmış teklif mektubu yazısı 

- Kaşe-imza yapılmış “Teklif Formu” 

- Referans iş listesi  

 Teklif son gönderim tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.30’a kadardır. Bu tarihten sonra elimize 
geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif posta, kurye veya elden ihaleye çıkan yetkili 
adına Birliğimize teslim edilebilinir.  

 Tekliflerin iletileceği posta adresi: 
Kemal Can Kevser 
İMMİB 
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 A-Blok Kat:2 Bahçelievler / İstanbul     
Tel: 0212 454 0728 
 
EK-1: Heyet Taslak Programı  
EK-2: Teklif Formu  
 

2. TEKLİF KOŞULLARI: 

 

 Teklifleri USD döviz cinsinden verilmelidir.  

 Teklifler, organizasyon hazırlık süreci ve organizasyon dönemi ile birlikte alım heyetinin son gününe 
kadar geçerli olmak kaydıyla verilmelidir.  

 Hizmet Kalemleri Teklif Formunda yer alan tüm kalemler için teklif verilmelidir. Formdaki 
gece/gündüz/adet sütununda belirtilen sayı adetleri değiştirilmemelidir. 

 Teklif formu: ulaşım, konaklama, transferler ve konferans salonu kiralama kalemlerinden 
oluşmaktadır. Firmalardan gelecek tekliflere göre bu hizmetler farklı firmalardan alınabilecektir. 
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 HİZMET KOŞULLARI: 

 

Ulaşım: 
 

 Teklif Formunda yer alan uçuşlar için uygun teklifler temin edilecektir.  

 İsim ve tarih değişikliği yapılamayan promosyon bilet teklif edilmeyecektir.  Teklif edilen bilete ilişkin 
tüm değişiklik ve iptal koşulları detaylı olarak bildirilecektir. 

 Uçuşlara ait e-bilet/ voucherlar uçuştan önce BİRLİK’e e-mail ile gönderilmelidir. 

 Kişi sayısında azalma olması durumunda ihalede verilen fiyatlar geçerli olacaktır. 

Konaklama: 

 Teklif Formunda yer alan oteller için uygun teklifler temin edilecektir. Konaklamanın tamamı tek bir 
otel üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 Belirtilen kişi sayısı için tek kişilik oda + kahvaltı ve standart oda tipine göre teklif alınmalıdır.  

 Teklif alınacak otellerden %15 noshow hakkı ile teklif istenmelidir.  

 Konaklamalara ait voucherlar heyetten önce BİRLİK’e e-mail ile gönderilmelidir. 

 Heyet için ayrılacak odalar, rezervasyon iptallerinde cezaya düşmeyecek şekilde rezerve edilecektir.
  
Salon Kirası:  

 Toplantı salonu konaklamanın yapılacağı otelin içerisinde bulunmalıdır, 1 günlüğüne kiralanacaktır.  

 Salon düzeni: 30 Türk firması için sosyal mesafe kurallarına uygun ikişer dikdörtgen masa (biri yatay 
biri dikey konumlandırılmış) ve dörder sandalye.   

 Salon içerisinde yaklaşık 80-90 kişinin mevcut bulunacağı öngörülmektedir.  

 İkili iş görüşmelerinin yapılacağı salonda kayıt masasının oluşturulmalıdır.   
       Coffee Break/İkram 

 Salon içi/önü olarak gün boyu çay –kahve ve kurabiye – basit paket şeklinde verilecektir. 
        Transfer: 

 Otobüsün en az 50-55 kişilik olması gerekmektedir.  

 Transferlerin taslak programda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir. 

 Transferler için seçilen araçların özelliklerinin BİRLİK ile heyet öncesi paylaşılması gerekmektedir. 
        Personel 

 Heyet süresince genel koordinasyon için tercihen Arapça konuşan acentenin bir temsilcisinin heyete 
eşlik etmesi beklenmektedir. Bu kişinin masrafları acente tarafından karşılanacaktır.  

 

 MALİ  KOŞULLAR: 

 

 T.C. Bakanlığı’nın faaliyet onayını vermesini takiben Komisyon kararı alınacaktır. Komisyon kararından 
sonra 10 iş günü içinde hizmet sözleşmesi düzenlenecektir.  

 İstekli ile BİRLİK arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi tutarı hesaplanarak İstekli 
tarafından vergi dairesine ödenecektir.  

 Şartname konusu heyet faaliyetine yönelik ihalenin sonuçlanmasını müteakip imzalanacak sözleşme 
ile avans ödemesi yapılacak olup faaliyetin sonuçlanmasını ve faaliyetlerin başarı ile tamamlandığının 
BİRLİK tarafından tespit edilmesini takiben bakiye ödemesi İsteklinin banka hesabına havale yöntemi 
ile ödenecektir. 

 İstekli ve BİRLİK'nin anlaşması halinde İstekli, toplam satın alma tutarının %30’u kadar banka teminat 
mektubunu BİRLİK'ne verecektir. 



 

EV VE MUTFAK EŞYALARI SUUDİ ARABİSTAN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ 
– TASLAK PROGRAM 
İDDMİB 

12-16 Kasım 2022, Cidde 
 

 

 
12 Kasım 2022 Cumartesi  

İstanbul’dan Cidde’ye uçuş 

Havalimanından otele Varış – Check-in 

 13 Kasım 2022 Pazar  

Retail Tur 

14 Kasım 2022 Pazartesi  

İkili İş Görüşmeleri 

 

  15 Kasım 2022 Salı  

İlgili kuruluş ziyaretleri ve bireysel görüşmeler 

  16 Kasım 2020 Çarşamba  

Otelden Ayrılma 
Cidde’den İstanbul’a uçuş 

 



Hizmet 
Türü

Tarihler Hizmet Hizmet Detayı 

Kişi/Adet 
Sayısı 

(Sayıları 
değiştirmeyi

niz)

Gece/Gün 
Sayısı (Sayıları 
değiştirmeyini

z)
Birim Fiyat 

(USD)
Toplam              

(FiyatXKişiXGün)

Hilton Jeddah Tek Kişilik Standart Oda + Kahvaltı* 47 4
Çift kişilik odada iki kişinin konaklaması durumunda tek kişinin 
gecelik oda+kahvaltı birim fiyatını yazınız 1 1

Radisson Blu Hotel Jeddah Al 
Salam Tek Kişilik Standart Oda + Kahvaltı* 47 4

Çift kişilik odada iki kişinin konaklaması durumunda tek kişinin 
gecelik oda+kahvaltı birim fiyatını yazınız 1 1

Crowne Plaza Jeddah Tek Kişilik Standart Oda + Kahvaltı* 47 4
Çift kişilik odada iki kişinin konaklaması durumunda tek kişinin 
gecelik oda+kahvaltı birim fiyatını yazınız 1 1

Radisson Blu Hotel, Jeddah 
Corniche Tek Kişilik Standart Oda + Kahvaltı* 

47 4

Çift kişilik odada iki kişinin konaklaması durumunda tek kişinin 
gecelik oda+kahvaltı birim fiyatını yazınız 1 1

Mövenpick Hotel Tahlia Jeddah
Tek Kişilik Standart Oda + Kahvaltı* 

47 4
Çift kişilik odada iki kişinin konaklaması durumunda tek kişinin 
gecelik oda+kahvaltı birim fiyatını yazınız 1 1

Hilton Jeddah Toplantı Salonu (1 gün) 90 1

Radisson Blu Hotel Jeddah Al 
Salam Toplantı Salonu (1 gün)

90 1

Crowne Plaza Jeddah 
Toplantı Salonu (1 gün)

90 1

Radisson Blu Hotel, Jeddah 
Corniche Toplantı Salonu (1 gün)

90 1

Mövenpick Hotel Tahlia Jeddah
Toplantı Salonu (1 gün)

90 1

U
çu

şl
ar

 

12
 K

as
ım

 
16

 K
as

ım

İstanbul-Cidde-İstanbul TK92 12 Kasım 09:00 IST / TK93 16 Kasım 14:15 JED 47 1
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Havalimanı - Otel - Havalimanı 

otobüs (50-55 kişilik)

1 2

13 Kasım Retail Tur (Tüm gün) otobüs (50-55 kişilik)
1 1

14 Kasım Akşam yemeği transferi otobüs (otel - restoran - otel) 1 1
15 Kasım Kurum Ziyareti (Yarım Gün) otobüs (50-55 kişilik) 1 1

Tarih:

Firma imza ve Kaşesi : 
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Ev ve Mutfak Eşyaları Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti
12 - 16 Kasım 2022   Seyahat Organizasyonu Teklif Formu 

TEKLİF VEREN FİRMANIN UNVANI: 
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