
 

 

 

 

 

 

 

Sayı : 41111086-TİM.İMMİB.GSK.METAL.2022/799-9798 İstanbul,  7/12/2022  

Konu : NRA Show 2023 Nakliye İhalesi Hk. 

 

 

 
 Ayrıntılı bilgi için: Buğra EROL - Şube Müdürü 

Kemal Can KEVSER - Urge Personeli   

  

 
 

 
Sayfa 1 / 1 

Sayın Yetkili, 

  

 

20-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında, ABD’nin Şikago şehrinde McCormick Place’de 

düzenlenecek NRA Show 2023 fuarı Milli Katılım Organizasyonu Birliğimizce gerçekleştirilecektir. 

Fuar alanındaki Türkiye Stantlarında yer alan yaklaşık 6 firmamız; endüstriyel mutfak ekipmanları 

sektörüne yönelik ürünlerini sergileyecek olup söz konusu fuara katılacak firmalarımıza ait teşhir 

ürünlerinin gidiş-dönüş nakliyesine ilişkin detaylı teklifinizin ekteki tabloya uygun olarak ve en uygun 

yükleme tarihi ile birlikte üzerinde firma kaşesi ve imzası bulunan kapalı zarf ile en geç 15 Aralık 2022 

Perşembe günü mesai saati sonuna kadar iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

 

 

                  Muharrem KAYILI  

             Genel Sekreter Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notlar:  

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

kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Zarfın içine mutlaka firma imza 

sirkülerinizi eklemeniz gerekmektedir. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle 

açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir.  

2- Nakliye teklifi son gönderim tarihi 15 Aralık 2022 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. Bu 

tarihten sonra Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

 

EK: Hizmet Teklifi Formu (1 sayfa)  
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Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 

Hizmet Teklif Formu 

NRA Show 2023 Milli Katılım Organizasyonu 

Fuar Nakliye Hizmeti (20-23 Mayıs 2023) 

Form A 

 

Teklif Veren Firmanın 

Unvanı ve Vergi No 
 

 

Nakliye Hizmeti 

 

NRA Show 2023 Fuarı Orlando / ABD 

(6 firmanın yaklaşık 11.600 Kg’lik / 80 m3’lük teşhir ürünü) 

 

40’ HC konteyner gidiş-dönüş 40’ HC konteyner gidiş-dönüş 

Türkiye’deki gümrük 

işlemleri bedeli (USD) 
  

İstanbul – Şikago navlun 

bedeli (USD) 
  

Liman masrafları, resmi 

taşıyıcıya teslim ve 

taşıyıcıdan alım (USD) 

  

Şikago – İstanbul navlun 

bedeli (USD) 
  

Şikago gümrük masrafları 

(USD) 
  

Sigorta bedeli (USD)   

Ara Toplam (USD)   

Konteynerlar Toplamı (USD)  

Freeman Material Handling / 

Elleçleme bedeli (USD) 
 

Depolama bedeli (USD) 
(Depolama hizmeti Freeman’dan 

alınacaksa bu alan boş bırakılmalıdır.) 
 

Delegasyon bedeli (USD)  

Nihai toplamın hesaplama 

yöntemi 

Konteynerlar Toplamı + Freeman Elleçleme ve Depolama 

Bedelleri + Delegasyon 

Nihai Toplam (USD)  

Ek notunuz varsa lütfen 

yazınız (Evrak ve Malzeme teslim 

tarihleri vb. bilgiler) 
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