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1. Teknik Şartname İle İlgili Genel Hükümler
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım
işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya
tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle
isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
İstekli, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Bu şartnamede
belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerlidir.
2. Şartnamenin Konusu
BEBKA; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine
yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir
kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur.
Kuruluş misyonu doğrultusunda, BEBKA, TR41 bölgesinde (Bursa Eskişehir Bilecik)
gelişmeye ihtiyaç duyan veya gelişmekte olan sektörleri analiz etmekte, gelişmesine katkıda
bulunacak yönde mali destek programları geliştirmekte, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde
koordinasyonu sağlayarak bu programları uygulamaktadır.
Türkiye’de animasyon endüstrisi uzun yıllardır faaliyet göstermektedir, ancak yeterince hızlı
gelişememiştir. 2000’li yıllardan itibaren sektör yavaş yavaş rekabetçi ve kaliteyi arttıran bir
yapıya bürünmeye başlamıştır. Artan rekabet ve kaliteyle beraber yerli yapımlara da sektör
tarafından talep artmış ve bir ivme kazanmaya başlamıştır.
TR41 bölgesinde ve özellikle Eskişehir ilinde animasyon sektöründe önemli bir potansiyel
bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Bölümü Türkiye’nin ilk animasyon bölümü
olmakla beraber, ulusal ve uluslararası çapta başarılı olan birçok animasyon tasarımcısını
yetiştirmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde, animasyon sektörünün canlanmasında
Eskişehir’de yer alan animasyon firmaları sektörün önde gelen firmaları arasında
bulunmaktadır.
Bölgemizde animasyon sektöründeki insan kaynağını ve sektör potansiyelini desteklemek,
sektörün ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğini artırmak, bölgeye yatırımcı çekmek ve bu
alanda bölgemizde girişimciliği desteklemek amacı ile BEBKA, 2015 yılında 1. Anadolu
Animasyon Film Yarışması’nı ve 1. Anadolu Animasyon Festivali’ni düzenlemiştir. 2016
yılında ise 2. Anadolu Animasyon Film Yarışması’nı ve 2. Anadolu Animasyon ve Dijital
İşler Festivali’ni düzenlemiştir.
17-18 Ekim 2017 tarihlerinde, Eskişehir’de, 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler
Festivali ve 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması Ödül Töreni düzenlenecektir. Festival
kapsamında, animasyon ile ilgilenen tasarımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik
sunumlar, fuayeli gösterimler, paneller, profesyoneller ile öğrencilerin birebir görüşmeleri ve
animasyon sektöründeki firmalar ile ilgili sektörlerdeki paydaşları bir araya getirecek alan yer
alacaktır. Festivalin 2. gününde ise Yarışma Ödül Töreni düzenlenecektir.

Hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilecek olan 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması, 2
gün sürecek olan festival ve festivalin ikinci günü düzenlenecek olan yarışma ödül törenine
ilişkin teknik detaylar aşağıda verilmektedir.
3. Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu şartnamede geçen önemli terim ve kısaltmaların proje kapsamındaki anlamları aşağıda
gösterilmiştir.
Ajans: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nı,
İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet
sunucusu veya yapım müteahhidini,
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
TR41 Bölgesi: Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi
4. Faaliyetlerin Kapsamı ve Alt Faaliyetler
İhale kapsamında
detaylandırılmıştır:
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4.1. Anadolu Animasyon Film Yarışması Faaliyetleri
Yarışmanın yarım gün sürecek olan lansman toplantısı, 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek
olup 15 kişilik protokol olmak üzere toplam 40 kişilik catering hizmeti ve toplantıya basının
katılımı sağlanacaktır. Yarışma bilgilerinin yer aldığı 2 adet roll-up ve BEBKA logosunun
olduğu 2 adet kırlangıç (tasarım da dâhil olmak üzere) yapılacaktır. Yarışmanın tanıtımında
kullanılmak üzere, 50x75cm boyutlarında yarışmanın afiş tasarımı ve 200 adet basımı
yapılacaktır. Yarışma isminin ve BEBKA logosunun yer aldığı 200 adet tükenmez kalem ve
200 adet mini not defteri (tasarımı dâhil olmak üzere) yapılacaktır. İçeriği BEBKA tarafından
hazırlanan 4 sayfalık yarışma tanıtım bilgi kitapçığının tasarımı ve 200 adet basımı
gerçekleştirilecektir. Yarışma ile ilgili tanıtım paketi oluşturulacak ve her bir paketin
içerisinde 1 adet yarışma afişi, 1 adet tükenmez kalem, 1 adet mini not defteri, 1 adet tanıtım
bilgi kitapçığı ve BEBKA tarafından basımı gerçekleştirilen 1 adet Animasyon Sektör Raporu
yer alacaktır. Yarışma tanıtım paketinin BEBKA tarafından oluşturulan kargo listesi
doğrultusunda dağıtımı gerçekleştirilecektir. Yarışmanın 1 adet ulusal bir gazetede, 1 adet
ulusal bir dergide ve 3 adet farklı yerel gazetelerde haber yapılması sağlanacaktır.
Jüri tarafından başvuruların değerlendirilmesi sırasında 5 yıldızlı bir otelde organizasyon
hizmeti sağlanacaktır. 5 kişiden oluşan jüri ekibinin değerlendirme günü öncesi otele transferi
gerçekleştirilecek ve ekibin konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri 2 gün boyunca
karşılanacaktır. Aynı zamanda animasyon filmlerinin değerlendirileceği otelde, film
gösterimleri için gerekli teknik donanım altyapısına sahip bir salon tahsis edilecektir. Ödül
töreninde verilmek üzere, yarışmada dereceye giren ilk üç kişiye tasarımı da dâhil olmak
üzere ödül yaptırılacaktır. Ayrıca tüm jüri üyelerine tasarımı da dahil olmak üzere plaket
yaptırılacaktır.

Yukarıda yer alan tüm iş ve işlemler yapılmadan önce BEBKA onayı alınacaktır. Tasarım
çalışmalarında ise basım öncesi farklı tasarım seçenekleri sunulacaktır.
4.2. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Faaliyetleri
3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali’nin teması ile uyumlu 50x70 cm boyutlarında
poster tasarımı yapılarak 200 adet basımı gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinde ilgili
üniversiteler, sektör firmaları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan ve BEBKA
tarafından onaylanacak dağıtım listesine kargo ile dağıtımı sağlanacaktır.
Etkinliğin sosyal medya ve internet ortamında tanıtımında kullanılmak üzere, 1 adet, 1 dakika
süre ile tanıtım filmi hazırlanacaktır. Film kurgusunun hazırlanması, metin yazımı, 3D
modelleme, 2D/3D Animasyon, seslendirme, ses tasarım hizmetleri dâhil yüklenici tarafından
yapılacaktır.
Hali hazırda mevcut olan sosyal medya araçlarında (facebook, twitter, vimeo) sözleşme
süresince yüklenici tarafından gerekli içerik ve görseller hazırlanacak ve hazırlanan içerik ve
görsellerin düzenli periyotlar ile yayınlanması sağlanacaktır.
Yarışma ve festival için www.anadoluanimasyon.com internet sayfasının tasarımı ve içeriği
güncellenecek ve sözleşme süresi boyunca yönetimi gerçekleştirilecektir.
Festivalin tanıtımını ve yaygınlaştırılması amacı ile ulusal çapta PR ve medya çalışmaları
yürütülecektir. Ulusal gazete ve dergilerde haber/ köşe yazısı veya TV programı olmak üzere
toplam 3 adet çalışma yürütülecektir. Hazırlanacak çalışmaların tasarımı yüklenici tarafından
yapılarak BEBKA onayı alınacaktır.
Etkinlik için davetiye ve zarf tasarlanacak, 500 adet basılarak Türkiye genelinde ilgili
üniversiteler, sektör firmaları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan ve BEBKA
tarafından onaylanacak gönderi listesine kargo ile dağıtımı gerçekleştirilecektir. Etkinlikten 1
hafta öncesinde LCV aramaları gerçekleştirilecektir.
Etkinlikte 100 adedi kırmızı, 400 adedi mavi renkli olmak üzere yaka kartı tasarımı ve basımı
yapılarak etkinlik günü katılımcılara teslimi gerçekleştirilecektir. (500 adet)
Etkinliğin tamamlanmasının ardından, tanıtım ve etkinlik boyunca elde edilen görüntü ve
kayıtların da yer aldığı genel bir etkinlik filmi hazırlanacaktır. Bu film yaklaşık 5 dakika
olacak ve etkinliğin tamamlanmasını takiben 15 iş günü içerisinde BEBKA’ya sunulacaktır.
4.2.1. Festival İçeriği
Festival kapsamında iki gün boyunca ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımı ile
sunumlar, paneller ve tasarım gösterimleri gerçekleştirilecektir.
Program dâhilinde konuşma yapacak kişilerin özellikleri ve konuşma/sunum yapacakları
alanlar aşağıda belirtilmiştir. Verilen bu bilgiler doğrultusunda, yüklenici, bu özelliklere
uygun kişilerin araştırılması, belirlenmesi, BEBKA onayı ile gerekli koordinasyon sağlanarak
etkinliğe getirilmesi süreçlerini yönetecektir.

-

-

Ana konuşmacı: Dünyada ve Türkiye’de animasyon sektörü konusunu ele alabilecek
yurtdışından 1 konuşmacı.
Türkiye’de animasyon sektöründe yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini ele alacak
kamu ve özel sektörden 3 temsilcinin yer aldığı panel. (Biri moderatör olmak üzere)
Sanal gerçeklik uygulamalarındaki son gelişmeler ve trendler konusunu ele alabilecek
yurt dışından 1 konuşmacı
Animasyon eğitimi konusunun tartışılacağı yurt içinden 3 akademisyenin yer aldığı
panel. (Biri moderatör olmak üzere)
Ulusal ve uluslararası pazarda animasyon sektörü özelinde pazarlama, iş geliştirme,
co-production ve medya satın alım süreçleri konusunu ele alabilecek yurt dışından 1
konuşmacı
Yaratıcı endüstriler ve dijital işlerin dünya ve Türkiye'deki gelişiminin yurtiçinden 3
konuşmacı tarafından ele alındığı panel (Biri moderatör olmak üzere)
Oscar ödülü almış ya da oscar ödülüne aday gösterilmiş bir kısa/uzun animasyon
filminin yönetmen, yapımcı veya animasyon sanatçısı olan yurt dışından 1 kişinin
fuayeli gösterimi (ulaşım, konaklama, iaşe vs. dahil) Fuayeli gösterimlerde
animasyonun yapım süreci, öncesi, sonrası ve etkisi gibi konularda gelen kişinin bilgi
vermesi beklenmektedir. Filmlerin gösterimi için gerekli yasal süreçler yüklenici
tarafından tamamlanacaktır.

Festival kapsamında, portfolyo görüşmeleri yapmak üzere Türkiye’de animasyon alanında
uzman 2 kişi belirlenerek festivalde yer alacaktır. Bu profesyoneller ile kendilerine ayrılan
süre içerisinde birebir görüşme yapmak isteyen öğrenciler, etkinlik öncesi web sitesi
üzerinden belirlenecek ve etkinlik sürecinde bu profesyoneller ile birebir görüşme
yapacaklardır. Katılımcıların belirlenmesi ve profesyonellere etkinlik öncesi portfolyoların
gönderilmesi ve gerekli koordinasyon sürecini BEBKA onayı ile yüklenici yürütecektir.
Fuaye alanında 2 gün boyunca canlı çizim şovu yapacak uluslararası alanda tanınmış bir çizer
getirilerek etkinlik mekânı içerisinde kendisine ayrılan bölümde canlı 3 boyutlu çizim şovu
yapması sağlanacaktır.
Etkinlikte 2 gün boyunca simultane çeviri için (İngilizce-Türkçe) 2 adet çevirmen
görevlendirilecektir. 350 kişiye uygun şekilde ana salonda simultane çeviri sistemi (İngilizceTürkçe) kurulacaktır.
2 gün boyunca 10 host/hostes, 3 gün boyunca 2 süpervizör görevlendirilecektir. Profesyonel
fotoğraf ve HD kamera çekimi yapılacaktır. 2 gün boyunca program akışına uygun ekran ara
yüz tasarımları yapılacaktır.
Üzerinde görselleri olan, arka panelli kayıt masası oluşturulması, katılımcıların kaydının
yapılması ve yaka kartlarının verilmesi işleri gerçekleştirilecektir. (Etkinliği aksatmayacak
şekilde yazıcı, bilgisayar gibi gerekli ekipmanlar sağlanacaktır)
2 gün boyunca profesyonel ve daha önce benzer etkinliklerde görev almış bir sunucu BEBKA
onayı ile görevlendirilecektir. Gün içerisinde düzenlenen etkinliklerde ve ödül töreninde
görev alacaktır.

4.2.2. Etkinlik Mekânı
Festival mekânı tema ve içeriğe uygun olarak tasarlanacaktır. Resim panosu, 6 adet kırlangıç,
3 adet roll-up, 10 adet yönlendirme panosu ve genel görünürlük materyallerinin tasarımları
BEBKA tarafından onaylanarak, etkinlik mekânının uygun yerlerine uyarlanacaktır. Ana
salon sahne dekorları ve teknik donanım (Headtable, 20K Projeksiyon, Reji ve Görüntü
Sistemi, Ses ve Işık Sistemi, Truss sistemi, DJ ve DJ setup, kırmızı halı, mikrofonlar ve yaka
mikrofonları) hazır edilecektir. Salonun seminer düzenine ve panel oturumlarına uygun hale
getirilmesine ilişkin diğer düzenlemeler, nakliye, montaj ve etkinlik bitiminde demontajı
yapılacaktır.
Festival Eskişehir’de, tüm programın aynı ortamda yapılmasına imkân tanıyacak 5 yıldızlı bir
otelde gerçekleştirilecektir. Seçilecek mekânın tüm faaliyetlerin etkin ve verimli şekilde
yürütecek altyapı ve özelliklere sahip olması önem arz etmektedir. 1 adet ana salon, yaklaşık
20 firma standına yeterli olacak büyüklükte firma sergi alanı için 1 adet salon, 1 adet
portfolyo görüşmeleri için salon ve 1 adet film gösterim salonu kullanılacaktır. Film gösterimi
yapılacak salonda vinil çerçeveli ekran perdesi (tasarım, baskı, kurulum ve demontaj dahil)
hazırlanacaktır. Film gösterimi için 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması’nda ve 2. Anadolu
Çizgi Film (Animasyon) Yarışması’nda ilk 10’a kalan finalist filmlerin düzenlenmesi,
oynatılması için gerekli ses ve görüntü sistemi kurulacaktır. (20 k projeksiyon cihazı
kullanılacak, ekran perdesi yeterli büyüklükte olacak, ekran çevresine vinil dekor
hazırlanması )
Katılımcılar için öğle yemeği, 400 kişilik kumanya öğle yemeği şeklinde olacaktır. Öğle
yemeği yenebilecek ayrı bir salon veya alan kullanılacaktır. Firma sergi alanında ve fuaye
alanında sürekli çay-kahve ikramı, 2 gün boyunca günde 2 defa kurabiye servisi yapılacaktır.
Protokol ve konuşmacılar için otel restoranında 100 kişilik yemek servisi yapılacaktır.
Sanal gerçeklik uygulamasının deneyimlenebileceği görsel içeriğin yüklenici firma tarafından
sağlanacağı 3D modelleme ile tasarlanmış yüksek çözünürlüklü bir görsel içeriğe sahip alan
sağlanacaktır.(İçerik ve donanım konusunda BEBKA onayı alınacaktır)
4.2.3. Firma Sergi Alanı
Festival boyunca animasyon sektöründen firmalar ve ilgili animasyon temsilcileri tanıtım
amacı ile sergi alanında yer alacaklardır. Yaklaşık 20 firmanın yer alabileceği, her bir firmaya
yaklaşık 8-10 m2 ’lik alan verilecek şekilde tasarlanacak shell stant alanı, gerekli elektrik,
stantlar, aydınlatma, zemin, masa, sandalye, her stant için video ve fotoğraf türlerini
gösterebilen, USB ve HDMI girişli, 32 inç ebatında led tv’lerin bulunduğu şekilde
hazırlanacaktır.
4.2.4. Ödül Töreni
Festivalin 2. gününde 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ödül töreni gerçekleştirilecektir.
Yarışma jüri üyelerinin ödül törenine katılımları için gerekli ulaşım ve ihtiyaç halinde
konaklama organizasyonu yapılacaktır.

5. Fiyat Teklifi ve Ödeme
Fiyat teklifi, teknik şartnamedeki açıklamalar dikkate alınarak ihale dokümanını oluşturan
belgelerden olan ve birim fiyat teklif mektubunun ekinde bulunan faaliyet bazlı hizmet
kalemlerinin her birine ilişkin birim maliyetlerin belirlenmesi suretiyle hazırlanmalıdır.
3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali
Hizmet Kalemlerine ilişkin her bir faaliyet öncesi İdare’den faaliyetin niteliğine göre
miktar/adet onayı alınacaktır. Dolayısıyla hizmet kalemlerine ilişkin ihale öncesi belirlenen
miktar/adetler tahmini olup İdare’nin onayı alındıktan sonra netleştirilecektir. Belirlenen
kalemlere ilişkin ödeme, teklif mektubunda belirtilen birim fiyat üzerinden hesaplanmak
üzere İdare tarafından teyidi yapılarak kesinleştirilen adet üzerinden yapılacaktır. Bütün gider
kalemleri için gerçekleşen faaliyetler üzerinden ödeme yapılacaktır. Sözleşme konusu iş için
avans verilmeyecektir.
Aşağıda belirtilen iş paketlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını müteakip sunulan ara
raporun kabulüne istinaden tabloda belirtilen şekilde olmak üzere en fazla bir (1) ara, bir (1)
nihai ödeme şeklinde ödeme yapılacaktır.
No

İş Paketinin Adı

İş Paketi-1
(Ara Ödeme)

3. Anadolu Animasyon Film
Yarışması faaliyetleri

İş Paketi-2
(Nihai Ödeme)

3. Anadolu Animasyon ve
Dijital İşler Festivali
Faaliyetleri

Ödeme
Birim fiyat teklifinde
belirtilen gerçekleşmiş
tutarlar
Birim fiyat teklifinde
belirtilen gerçekleşmiş
tutarlar

Ara ödeme yüklenicinin sunduğu ara rapora istinaden ve muayene kabul işlemlerinin
tamamlanmasından sonra yüklenici tarafından düzenlenecek fatura karşılığında 30 gün içinde
İdare tarafından yüklenicinin banka hesabına yapılacaktır. İdare, işin tamamının, sözleşmede
belirtilen süre içerisinde, eksiksiz ve teknik şartnameye uygun bir biçimde Ajansa teslimi
üzerine, yüklenicinin sunduğu nihai rapora istinaden ve muayene kabul işlemlerinin
tamamlanmasından sonra yüklenicinin kabul edilen tutara ilişkin faturayı idareye teslim
etmesinden itibaren 30 gün içerisinde gereken nihai ödemeyi yüklenicinin banka hesabına
yapacaktır.
Yükleniciye yapılacak ödemeler, gerçekleşen faaliyetler üzerinden Muayene ve Kabul
Komisyonu tarafından hesaplanarak İdarece onaylanan hak edişe uygun olmak kaydıyla
yapılacaktır. Gerçekleşmeyen faaliyetler hak edişten düşürülecektir.

6. Yüklenici için Teknik Yeterlilik Kriterleri
Bu şartnameye teklif verecek olan kurumlar aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:
1- Teklif edilen bedelin en az % 70’i oranında ve benzer nitelikte
etkinlik/kongre/organizasyon gerçekleştirmiş olmak. Bu kriter ile ilgili destekleyici belgeler,
Teknik Şartname Ek-1’deki tablo doldurularak özet olarak sunulmalı, ayrıca bitirilen işlerin
her biri için fatura ya da iş bitirme belgeleri ile yapılan işlere ait görsel dokümanlar ibraz
edilmelidir.
2- Teknik şartnamede belirtilen iş kısımlarının hangi bölümlerinin hangi personel tarafından
yapılacağının belirtilmesi, işi koordine edecek personele ilişkin özgeçmişlerin sunulması
gerekmektedir.
3- İhaleye girebilmek için gereken diğer bilgi ve belgeler İdari Şartnamede belirtilmiştir.
7. Diğer Hükümler
Teklif değerlendirme komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi sırasında gerekli gördüğü
durumlarda İstekliden yazılı veya sözlü açıklamaları ve bunlarla ilgili belgeleri isteyebilir.
Sözleşme konusu işin yapılabilmesi amacıyla kullanılması gerekli olan tüm yazılım ve
donanım ürünleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sözleşme konusu işin yapılabilmesi için
gerekli her türlü ulaşım, konaklama vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya
getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya
sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan
kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu
konuda Ajanstan herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen Ajans hukuksal bir yaptırımla
karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder.
8. Gizlilik
Ajanstan işbu şartname kapsamında aktarılabilecek tüm dokümanlar “HİZMETE ÖZEL”
gizlilik derecesine sahip olarak değerlendirilecek ve ona uygun muamele görecektir.
İşbu şartname kapsamında üretilecek tüm dokümanlar “HİZMETE ÖZEL” gizlilik dereceleri
verilerek muhafaza edilecektir.
9. Yürürlük
Bu şartname 9 sayfa ve 9 maddeden ibaret olup, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından
itibaren yürürlüğe girer ve iş bitiminde yürürlükten kalkar.
İş bu Teknik Şartname 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
Ekler
EK - 1: Benzer İş Tecrübeleri Özeti
EK - 2: Teklife Esas Öngörülen Birim Fiyat Cetveli

EK-1: BENZER İŞ TECRÜBELERİ ÖZETİ
Benzer iş tecrübeleri aşağıdaki tabloya özet olarak doldurulmalı, ayrıca her bir benzer iş
tecrübesine ilişkin destekleyici belgeler düzgün bir şekilde dosyalanarak fatura ya da iş
bitirme belgeleri ile yapılan işlere ait görsel dokümanlarla ispatlanmalıdır. İlaveten,
etkinlik/organizasyona ilişkin kreatif çalışmalar, sahne dekor, sergi alanı görselleri, web sitesi
vb. tanıtım ara yüzlerine ilişkin linklerin de ibraz edilmesi tavsiye edilir. Her bir benzer iş
tecrübesi için sunulacak destekleyici belgelerin 10 sayfadan fazla olması durumunda o işe dair
destekleyici belgeler CD/DVD formunda sunulabilecektir. İstekliler tarafından benzer iş
kapsamındaki belgelerden fatura ve iş bitirme belgelerin asılları ya da aslına uygunluğu
noterce onaylanmış örnekleri ya da ihale öncesinde belgelerin asıllarının İdare’ye ibraz
edilmesi suretiyle İdare tarafından belgelerin asıllarının görüldüğüne ilişkin üzerlerinde İdare
kaşesi ve İdare yetkilisinin imzası olan suretler verilmelidir. Diğer destekleyici dokümanlar
fotokopi olarak sunulabilecektir. Ajans ihtiyaç duyması halinde ek bilgi ve belge talep
edebilecektir.
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