Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
İşimi Yönetebiliyorum Projesi
“Eğitim Organizasyonu, Ulaşım ve Konaklama”
İhalesi
1. PROJE BİLGİSİ
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve
yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen İşimi
Yönetebiliyorum Projesi, KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olacak araştırma, eğitim, mentorluk ve
destekler sunmaktadır.
2. İŞİN TANIMI, GEREĞİ, BEKLENEN SONUÇLAR
2.1. İşin Tanımı
İşimi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında; 16 Nisan 2022-15 Nisan 2023 arasında 6 ilde
(Çanakkale, Van, Ordu, Eskişehir, Elazığ, Bursa) gerçekleştirilecek, 1’er gün sürecek, 50-100
kişilik eğitimlerin mekân organizasyonu (LED sahne, karşılama, baskı vb organizasyon
işlerinin tümü), 10-15 kişilik ekip/eğitmen için ulaşım ve 1 günlük konaklama hizmetlerinin
sağlanması beklenmektedir.
2.2. İşin Gereği
İstekli, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Proje Yürütücüsü TÜRKONFED ile tam bir iş birliği
içinde çalışmayı, yapılacak işin kalitesini korumayı, yükseltmeyi ve hedef grup üzerinden doğru
sonuçlar elde edilmesi için her türlü çabayı göstermeyi ve eğitim içeriklerinin başka herhangi
bir rakip kuruluş ile paylaşılmayacağını taahhüt eder.

İsteklinin, aşağıda yer alan işleri yerine getirmesi beklenmektedir:
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2.3. Beklenen Çıktılar

Hizmet Kapsamı

Hizmet

1 Nisan 2022-1 Nisan 2023 tarihleri arasında 6 ilde (Çanakkale, Van, Ordu,
Eskişehir, Elazığ, Bursa) gerçekleştirilecek olan 1’er günlük eğitimlerde;
•

•

“Eğitim
Organizasyonu, Ulaşım
ve Konaklama” Hizmet
Alımı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10-15 kişi için ulaşım ve 1 günlük konaklama (belirlenen illere göre
VIP araçlar ya da uçak ile transfer, havalimanı-eğitim alanı arası
ulaşım, talep halinde şehir içinde ulaşım)*
Konaklamalar kapsamında teklife konu olacak otellerin tercihen
merkezi bir lokasyonda, katılımcıların ulaşımı ve ekibin
konaklaması için uygun olması
Otel organizasyonu için mümkün olduğu durumlarda en az 3 teklif
sunulması
Covid-19 koşullarına uygun 50-100 kişilik, eğitim verilmeye uygun
salon
Tam gün coffee break
Öğle Yemeği (mümkünse açık büfe)
Led Ekran (Ort. 8*3)
Ses Sistemi (2 adet el, 3 adet yaka, 1 adet kürsü mikrofonları)
Reji
Sunum Kumandası (Pointer)
En az 2 adet Mac Dönüştürücü
Karşılama Deski
Podyum ve Kürsü Hizmeti
Yaka Kartı ve Baskı Hizmetleri
Kayıt ve Yönlendirme için en az 3 Destek Personeli
Karşılama, yönlendirme, kürsü önü vb ilgili ve gerekli baskılar

Sebil veya Cam Şişe Su

*Bu hizmetler dışında ek hizmetler olursa, mail üzerinden fiyat belirtilerek onay alınacaktır.

Yukarıda belirtilen işin detayları haricinde, doğabilecek ek maliyetleri göz önünde
bulundurabilmek adına, belirlenen şehirlerde şehir içi transfer maliyetlendirmesi ayrıca
belirtilecektir.
ZAMANLAMA
Teklif alımlarının 26 Nisan 2022’de, değerlendirmeye istinaden 29 Nisan 2022’de sözleşme
aşamasının tamamlanması beklenmektedir.
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3. GEREKSİNİMLER
Organizasyon Firmasının Min. Gereksinimleri

•
•
Organizasyon
Firması

İlgili konuda deneyim sahibi olması
Belirtilen sayıdaki kapasitede STK bünyesinde etkinlik/eğitim
organizasyonları yapmış olması

*** İstekli, deneyimlerini ve referans belgelerini belirtmelidir. Referanslar ulaşılabilir
olmalıdır. Tecrübe ve niteliklerde bahsedilen genel ifadeler (Örn: … konusunda 15 adet
etkinlik/eğitim organize edilmiştir vb.) dikkate alınmayacaktır.

Tekliflerin 26 Nisan 2022 saat 17:00’ye kadar
Hizmet kapsamı,
Referans belgeleri,
Teklif Mektubu,
Teklif toplam fiyatına konu olan bütçenin ayrıntıları,
Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi)
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
9. Vergi Levhası (fotokopi),
10. SGK borcu yoktur (İstenilen yıla ait),
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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içerecek şekilde isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org adresine mail ile gönderilmesi
beklenmektedir. Son teslim tarihinden sonra teslim alınan teklifler geçersiz olarak
değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirmeleri son teslim tarihini takip eden 7 iş günü içinde
gerçekleştirilip, firmalara e-posta yolu ile dönüş sağlanacaktır.
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