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Sayın Yetkili,  
 

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından 2023 yılının 

Mart ayında Meksika’nın Meksiko şehrinde düzenlenecek olan “Ev ve Mutfak Eşyaları Meksika Sektörel 

Ticaret Heyeti” kapsamında uçak ulaşım hizmetine ilişkin taleplerimiz ekte belirtilmektedir.  

 

Bilgileriniz ve teklifinizin kapalı zarf usulüne uygun olacak şekilde en geç 27 Ocak 2023 Cuma 

günü saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen adrese iletilmesi hususunda gereği rica olunur.  

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             Muharrem KAYILI 

             Genel Sekreter Yardımcısı 

 

 

Ek:  

1. Hizmet Şartnamesi (2 Sayfa) 

2. Teklif Formları (3 Sayfa) 

 

 Notlar:  

1. Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp, teklif ve 

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. Tekliflerin son gönderim tarihinden sonra Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. Kapalı zarfın teslim edileceği adres: Emre Bilgin dikkatine, İMMİB Yenibosna Merkez Mah. Sanayi 

Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi 34197 Bahçelievler / İstanbul 
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İDDMİB -  EV VE MUTFAK EŞYALARI MEKSİKA TİCARET 
HEYETİ ULAŞIM HİZMETİ İHALESİ 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 2023 yılının Mart ayında Meksika’ın Meksiko şehrinde 
düzenlenecek olan ve 30 Türk firmasından 45 kişinin katılımının öngörüldüğü “Ev ve Mutfak Eşyaları 
Meksika 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 ulaşım hizmetini 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 kapalı zarf teklifinin içinde olması gerekenler: 

- Kaşe-imza yapılmış “Teklif Formu” 

 Teklif son gönderim tarihi: 27 Ocak 2023 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: 
Emre Bilgin 
İMMİB 
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 A-Blok Kat:2 Bahçelievler / İstanbul     
Tel: 0212 454 6506 
 
EK-1: Teklif Formu 

2. TEKLİF KOŞULLARI: 

 

 Teklifleri USD döviz cinsinden verilmelidir. Teklif Formunda yer alan uçuşlar için uygun teklifler temin 
edilecektir. 

 Teklife grup biletleme hizmeti ve vergiler dahil edilmelidir.  Grup biletleme hizmet bedeli: Gösterge 
Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas 
alınarak teklif tarihinden bir gün öncesindeki USD alış fiyatı üzerinden hesaplanmalıdır. Toplam 
tutar: ((Ekonomi sınıfı bilet birim fiyatı + kişi başı havacılık vergileri) * kişi sayısı) + grup biletme 
hizmet bedelinin toplamı şekilde hesaplanmalıdır.  

 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. 
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 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. 
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Ulaşım Hizmeti Teklif Formu 

Ev ve Mutfak Eşyaları Meksika Sektörel Ticaret Heyeti  

26-30 Mart 2023 

 

 

Teklif Veren Firmanın 

Resmi Unvanı ve Vergi 

No 

 

 

Uçak Ulaşımı Biletleme 

Hizmet Teklifi* 

 

 

45 kişilik grup için: 

 

26.03.2023 21:00’de TK159 sayılı sefer IST-MEX ile gidiş ve  

30.03.2023 03.45’de TK189 sayılı sefer MEX-IST ile dönüş  

için ekonomi sınıfı uçak ulaşımı gidiş-dönüş biletlemesi 

 

(Türkiye-Meksika -Türkiye) 
 

Ekonomi sınıfı bilet birim 

fiyatı (USD / kişi) 
 

Kişi sayısı 45 

Toplam tutar USD  

İptal, iade ve değişiklik 

kuralları ile ceza 

koşullarına dair açıklamalar 

 

 

 

 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 
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Ulaşım Hizmeti Teklif Formu 

Ev ve Mutfak Eşyaları Meksika Sektörel Ticaret Heyeti  

28 Mart – 1 Nisan 2023 

 

 

Teklif Veren Firmanın 

Resmi Unvanı ve Vergi 

No 

 

 

Uçak Ulaşımı Biletleme 

Hizmet Teklifi* 

 

 

45 kişilik grup için: 

 

28.03.2023 02.05’de TK182 sayılı sefer IST-MEX ile gidiş ve  

1.04.2023 09.00’da TK181 sayılı sefer MEX-IST ile dönüş  

için ekonomi sınıfı uçak ulaşımı gidiş-dönüş biletlemesi 

 

(Türkiye-Meksika -Türkiye) 
 

Ekonomi sınıfı bilet birim 

fiyatı (USD / kişi) 
 

Kişi sayısı 45 

Toplam tutar USD  

İptal, iade ve değişiklik 

kuralları ile ceza 

koşullarına dair açıklamalar 

 

 

 

 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 
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Ulaşım Hizmeti Teklif Formu 

Ev ve Mutfak Eşyaları Meksika Sektörel Ticaret Heyeti  

27 Mart – 30 Mart 2023 

 

 

Teklif Veren Firmanın 

Resmi Unvanı ve Vergi 

No 

 

 

Uçak Ulaşımı Biletleme 

Hizmet Teklifi* 

 

 

45 kişilik grup için: 

 

27.03.2023 02.05’de TK181 sayılı sefer IST-MEX ile gidiş ve  

30.03.2023 09.00’da TK181 sayılı sefer MEX-IST ile dönüş  

için ekonomi sınıfı uçak ulaşımı gidiş-dönüş biletlemesi 

 

(Türkiye-Meksika -Türkiye) 
 

Ekonomi sınıfı bilet birim 

fiyatı (USD / kişi) 
 

Kişi sayısı 45 

Toplam tutar USD  

İptal, iade ve değişiklik 

kuralları ile ceza 

koşullarına dair açıklamalar 

 

 

 

 

 
Teklif tablosundaki; 

 

*Döviz cinsindeki teklif tutarları, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen hükümler kapsamında 

döviz cinsinden verilmiştir. 

 

 

Tarih:          

Adı Soyadı: 

İmza ve Kaşe: 
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