BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

TEKNİK ŞARTNAME

İŞİN ADI: İNOVASYON VE TASARIM BULUŞMALARI “TÜRKİYE TEKSTİL ve
KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE 10. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI
ZİRVESİ” ve “3. ULUSLARARASI LİF VE POLİMER ARAŞTIRMALARI
SEMPOZYUMU” ORGANİZASYONU İÇİN HİZMET SATIN ALIMI İHALESİ

İHALE TARİHİ VE SAATİ: 05/02/2018, Saat : 15:00

1. TEKNİK ŞARTNAME İLE İLGİLİ 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. ŞARTNAMENİN 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 sektörlerin analiz etmekte, gelişmesine katkıda
bulunacak yönde mali destek programları geliştirmekte, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde
koordinasyonu sağlayarak bu programları uygulamaktadır.
Bölgenin Ar-Ge kapasitesini güçlendirmek ve ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırma amacı ile,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve BEBKA

ortak girişimi ile Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) binasında
(D.O.S.A.B. Mustafa Karaer Caddesi, Çiğdem 2 Sokak, No.1/4 16245 Osmangazi / BURSA)
8-9 Mart 2018 tarihlerinde “Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası 10.
Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” ve eş zamanlı olarak “3. Uluslararası Lif ve Polimer
Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenecektir. Bu etkinlik ile sektörün ihtiyaç duyduğu
nitelikli ulusal ve yabancı üniversitelerin Ar-Ge projelerinin sanayicilerle buluşmalarına
imkân sağlanarak dünya piyasası ile rekabetçi koşulların yaratılması amaçlanmaktadır.
Bu etkinlikler kapsamında BEBKA tarafından satın alınacak hizmetlere yönelik detaylar aşağıda
sunulmaktadır.

A. ÖĞLE, AKŞAM YEMEĞİ VE İKRAMLAR
Etkinlik BUTEKOM AR-GE Merkezi DOSAB binasında düzenlenecektir. Katılımcılara (300
kişi) 8-9 Mart 2018 tarihlerinde etkinlik yerinde, açık büfe ve bistro masa düzeninde öğle
yemeği hizmeti verilecektir.
Menü detayları aşağıda verilmiştir:
1. Gün Menü: Izgara köfte (200 gr), tereyağlı pirinç pilav, garnitür (patates-domates- biber)
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2. Gün Menü: Pilav Üstü sunumla et döner (200 gr), tereyağlı pirinç pilav, garnitür (patatesdomates- biber).
Yemek organizasyonunda 1 adet yönetici koordinasyonunda asgari 5 görevli personel 2 farklı
noktadan servis yapacak, söz konusu iş hizmete dâhil olacaktır. Kullanılacak ekipman, hizmet
sunan firma tarafından temin edilecektir. Yemek düzeni oturma düzeni şeklinde değil, firma
tarafından temin edilecek yaklaşık 300 kişiyi ağırlamaya yetecek şekilde (yaklaşık 25 bistro
masa) düzenlenecektir.
Katılımcılara (300 kişi) 8-9 Mart 2018 tarihlerinde etkinlik mekânında 2 gün boyunca sınırsız
çay ve kahve hizmeti ve günde iki kez kurabiye ikramı sunulacaktır. Çay-Kahve araları için
köpük bardak, karıştırıcı, şeker firma tarafından temin edilecektir. Etkinlik süresince sınırsız
pet şişe su sunulacaktır.
Yemek rezervasyonları, teyit alınan davetli sayısına göre kesinleştirilecek olup
kesinleştirilmeden önce İdare onayı alınacaktır. Hak ediş, kesinleştirilen sayılar üzerinden
birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen birim fiyatlar baz alınarak hesaplanacaktır. Her
halükarda, şartnamede belirtilmiş olan kişi sayısını aşan ödeme gerçekleştirilmeyecektir. İş
artışına ilişkin İdari Şartname hükümleri saklıdır.
B. KONAKLAMA
Etkinlik katılımcılarının Bursa’da en az 4 veya 5 yıldızlı otel standartlarında konaklama
hizmeti yüklenici tarafından sağlanacaktır. Konaklamalar oda-kahvaltı şeklinde
ayarlanacaktır. Check in: 7 Mart 2018, Check out: 9 Mart 2018 tarihlerinde ve/ya aralığında
olacak şekilde single ve double olarak yapılacaktır. Oda sayıları ve tahmini geceleme sayıları
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilmiştir. Konaklama katılım sağlayacak kişi sayısı
üzerinden değil kalınacak gece üzerinden hesaplanarak ödemeler buna göre
yapılacaktır.
Proje sunmak üzere yabancı ülkelerden gelen veya yurt içinden uzak mesafeden gelen
katılımcıların, uçuş saatleri uymaması sebebi ile, etkinlikten 1 gün önce gelme veya 1 gün
sonraya kalma mecburiyeti olması halinde, Bursa veya İstanbul’da, 4 veya 5 yıldızlı otelde 1
gece, oda kahvaltı, single olarak, konaklamaları sağlanacaktır. Konaklama yapılacak kişi
sayısı, yüklenici tarafından alınacak davetli teyidi doğrultusunda kesinleşecek olup, hizmet
sonucunda bu kaleme ilişkin ödeme, teklif mektubunda belirtilen birim fiyat üzerinden
hesaplanmak üzere teyidi yapılarak kesinleştirilen oda/kişi sayısı üzerinden yapılacaktır. Her
halükarda, şartnamede belirtilmiş olan 15 odayı aşan ödeme gerçekleştirilmeyecektir. İş
artışına ilişkin İdari Şartname hükümleri saklıdır.
Katılımcıların konaklayacağı otellerin birbirine ve DOSAB Binasına yakın olarak
planlanması gerekmektedir. Otel seçimlerinde BEBKA’nın onayı alınacaktır.
Konaklama yapılacak kişi sayısı, yüklenici tarafından alınacak davetli teyidi doğrultusunda
2

kesinleştirilecek olup, hizmet satın alımı sonucunda bu kaleme ilişkin ödeme, teklif
mektubunda belirtilen birim fiyat üzerinden hesaplanmak üzere teyidi yapılarak kesinleştirilen
oda/kişi sayısı üzerinden yapılacaktır. Her halükarda, şartnamede belirtilmiş olan kişi
sayısını aşan ödeme gerçekleştirilmeyecektir. İş artışına ilişkin İdari Şartname hükümleri
saklıdır.
Yüklenici, konaklamalara ilişkin rezervasyonları kesinleştirmeden önce rezervasyona ilişkin
kısmi ya da tüm listeyi BEBKA’ya sunacak, kesinleştirme işlemini BEBKA yetkililerinin
kontrolü ve onayı sonrasında yapacaktır.
C. ŞEHİR İÇİ TRANSFERLER
Etkinliğe katılması beklenen yaklaşık 100 katılımcının aşağıda verilen tarih ve yönlerde
transferi sağlanacaktır:
• 7 Mart 2018 tarihinde Bursa Otobüs Terminali'nden ve/veya Mudanya-Güzelyalı
Feribot iskelesinden konaklanacak otellere
• 8 Mart 2018 tarihinde, konaklama yapılacak muhtelif otellerden BUTEKOM'a,
etkinlik bitiminde katılımcıların konaklayacağı otellere transferi, akşam yemeği için
yemek verilecek otele, yemek bitiminde otelden katılımcıların konaklama yaptığı otele
transferinin sağlanması
• 9 Mart 2018 sabahında katılımcıların konaklama yapılacak muhtelif otellerden
BUTEKOM’a getirilmesi, etkinlik bitiminde ise konaklanacak otellerden ve-veya
BUTEKOM’dan Bursa Otobüs Terminali ve/veya Mudanya feribot iskelesi
Transferlerde yaklaşık 100 kişiye göre fiyat teklifi verilmesi gerekmektedir. Katılımcıların
ulaşım planları netleştiğinde geliş noktalarına göre düzenleme yapılacaktır. Söz konusu
transferler için, transfer raporları araç ve isim bazlı oluşturularak BEBKA’ya sunulacaktır.
D. Branding ve Dekor Hizmetleri
Etkinlik BUTEKOM binasında gerçekleştirilecektir. Fiyat teklifi verilmeden önce etkinlik
mekânı ziyaret edilerek talep edilen düzenlemelerin yerinde görülmesi tavsiye edilmektedir.
Etkinlik mekânına yapılacak dekor hizmetleri ekte sunulan birim fiyat teklif cetvelinde
detaylandırılmıştır. Belirtilen hizmetlerde, matbaa işleminden önce tasarımlar ve maketler
gösterilerek İdare onayı alınacaktır. Hak ediş, kesinleştirilen adetler üzerinden verilen birim
fiyatlar baz alınarak hesaplanacaktır.
Bu kalem altında belirtilen hizmetlerden proje sergi alanında kullanılacak karşılama masası,
ayaklı panolar, proje sergi alanında kullanılacak sehpalar ve konuşma kürsüsü etkinlik
sonrasında BEBKA’ya teslim edilecektir.
F.
Basılı Malzemeler
Etkinlik kapsamında yapılacak basılı malzemeler ekte sunulan birim fiyat teklif cetvelinde
detaylandırılmıştır. Matbaa işleminden önce tasarımlar ve maketler gösterilerek İdare onayı
alınacaktır. Hak ediş, kesinleştirilen adetler üzerinden verilen birim fiyatlar baz alınarak
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hesaplanacaktır.
G.
Ekip
Etkinlik kapsamında görevlendirilecek insan kaynakları ekte sunulan birim fiyat teklif
cetvelinde detaylandırılmıştır. Tüm teknik ekibin (görevli SPV, Host-Hostes ekibi, dekor ve
teknik ekibin) gerektiği hallerde ulaşım, konaklama, yemek ve SGK dâhil olarak fiyat
verilmelidir.
Bu başlık altındaki kalemlerden bazıları ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Sunucu yerel düzeyde benzer etkinliklerde görev almış tecrübeli kişilerden olabilir. Yüklenici
tarafından asgari 2 alternatif BEBKA onayına sunulmalıdır. Fiyat teklifine Q-Card hazırlığı,
sunucu metni yazımı, program oluşturulması, stopaj, kuaför ve makyöz masrafı ile ulaşım ve
gerektiği halde konaklama masrafı dâhil edilecektir. Sunucu etkinlikten 1 gün önce hazırlık
amacı ile etkinlik yönetimi ile bir araya gelerek programın üzerinden geçecektir.
Etkinlik öncesinde, depoda hâlihazırda bulunan poster sergileme panolarının organizasyon
ekibinin pano yerleşim planının yapılmasını talep edeceği tarihte sergi alanına nakli, panoların
kurulumu, etkinlik öncesinde belirlenecek tarihte organizasyon ekibinin vereceği plana göre
panolara posterlerin yerleşimi yüklenici sorumluluğundadır. Etkinlik bitiminde poster
panolarının ve kategori başlık panolarının ve iç mekanizmalarının toplanması, plastik
ambalajlar içinde depoya yerleştirilmesi, pano içlerinde fire varsa tasnifi, posterlerin
Organizasyon ekibinin vereceği sisteme göre arşivlenerek hasarsız teslim edilmesi yüklenici
tarafından yapılacaktır.
Hak ediş, kesinleştirilen adet/gün üzerinden verilen birim fiyatlar baz alınarak
hesaplanacaktır.
H.
Teknik Malzemeler
Etkinlik kapsamında sunulacak teknik hizmetler ekte sunulan birim fiyat teklif cetvelinde
detaylandırılmıştır.
Bu başlık altındaki bazı kalemler ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Etkinlik kapsamında kayıtlar barkod sistemi ile alınacaktır. Ana salon, yemek girişlerinde ve
seminer salonları girişlerinde BEBKA'nın belirlediği formatta bilgileri içerecek şekilde
detaylı katılımcı kayıtların alınması, yaka kartlarının hazırlanması ve yaka kartlarının teslim
edilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Kaydedilen bilgiler sektör, kategoriler bazında,
katılımcı ad-Kurumu, iletişim bilgileri, vb.nin elektronik ortamda tutulması gerekmektedir.
Sistem için gerekli bilgisayar ve yazıcı hazır edilecektir.
Fotoğraf çekimi etkinlik boyunca 2 gün 1 kişi tarafından sabah 09:00, akşam 18:00 saatleri
arasında hizmet verilecektir. Program akışı takip edilecek, katılımcılar ve konferans salonu,
workshoplar,
sergi-salon
ziyaret
görüntüleri,
etkinlikteki
tüm
konuşmalar/konuşmacılar/panelistler fotoğraflanarak, fotoğraflar tarih ve etkinlik bazlı
arşivlenerek DVD/CD ile BEBKA’ya teslim edilecektir.
4

1 aktüel kamera ile 2 gün boyunca çekim yapılacaktır. Çekimde program akışını takip
edilecek, katılımcılar, konferans salonu-workshoplar- sergi-salon ziyaret görüntüleri,
ekinlikteki tüm konuşmalar/konuşmacılar/panelisteler, vs. çekimi yapılacaktır. Çekilen
videolar tarih ve etkinlik bazlı arşivlenerek DVD/CD ile BEBKA’ya sunulacaktır. Ayrıca
çekilen görüntülerden kısa etkinlik hikâye filmi oluşturulacaktır.
Önceki yıllarda kullanılan AR-GE Proje Pazarı tanıtım filmi, etkinlik fotoğraf ve video
görüntülerinden yararlanılarak, yeni mülakat görüntüleri eklenerek, yeni yaratıcı fikir içerecek
şekilde güncellenecek, bunun için gerekli yeni bir metinin oluşturulması, film kurgulanması,
montajı, yapımı yüklenici tarafından yapılacak ve BEBKA’ya teslim edilecektir.
Hak ediş, kesinleştirilen adet/gün üzerinden verilen birim fiyatlar baz alınarak
hesaplanacaktır.
I.
Konuşmacılar
Etkinliğin etkisinin artırılması, etkinliğin konusuyla alakalı gelecek trendleri, uluslararası
gelişmelerin aktarılması ve yeni uygulamaların katılımcılara aktarılması amacı ile ana
konuşmacıya yer verilecektir. Fütürizm üzerine yaptığı çalışmalar ile ulusal ve uluslararası
alanda farklı etkinliklere konuşmacı olarak katılmış Türkiye’den biri ana konuşmacı olarak
belirlenecektir. Bu özelliklere uygun şekilde konuşmacı araştırılıp bulunması ve BEBKA’nın
onayına sunulması, belirlenen kişi ile irtibatın kurulması, süreçte gerekli organizasyonun
sağlanması yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenicinin bu özelliklere sahip kişi önerileri ile
BEBKA’nın onayı ile belirlemesi, ulaşım ve konaklama hizmetlerini de organize ederek
etkinlikte konuşma yapmasını sağlaması gerekmektedir.
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