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FRIT2-MOLSS-WB-DDH-02 İhale Kayıt Nosu ile Dünya Bankası Kasım 2020 tarihli “IPF Borçluları 

için Satınalma Düzenlemeleri” ihale usul ve esasları doğrultusunda ihalesi yapılacak olan danışmanlık 

dışı hizmet alımı Teklif Vermeye Davet Dokümanında zeyilname yapılmıştır.  

1 Sıra Nolu Zeyilname, Teklif Vermeye Davet Dokümanının; 

 II. Bölüm, Teklif Verecek Firmalar İçin Bilgiler, 4. Madde Teknik Teklifin 7. ve 14. alt 

maddelerini, 

 IV. Bölüm, İş Tanımı ve Hizmetlerin Kapsamı, 6. Maddesini, 

kapsamaktadır.  

  

Teklif Vermeye Davet Dokümanı  

II. BÖLÜM 

Teklif Verecek Firmalar İçin Bilgiler 

Eski Hali Yeni Hali 

4. Teknik Teklif  4. Teknik Teklif 

Teknik teklifte aşağıda belirtilen, teklif verenin 

ve teklif edilen tesisin uygunluğunu gösteren 

belgeler olacaktır. Aşağıda (1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ve 

7. maddelerde) yer alan belgelerin asıllarını 

önceden İdareye sunan ve onaylatan firmalar 

tekliflerine onaylatmış oldukları belgeleri 

sunabilirler. 

1. Tebligat Adresi (Yetkili kişi adları, Tel-

Faks Numarası, Vergi Numarası. Mail 

adresleri, vb.) 

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

a. Gerçek kişi olması halinde, 

ihale tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış 

ilgisine göre Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasına veya ilgili 

Meslek Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde, 

mevzuatı gereği tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihinin 

içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

Teknik teklifte aşağıda belirtilen, teklif verenin 

ve teklif edilen tesisin uygunluğunu gösteren 

belgeler olacaktır. Aşağıda (1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ve 

7. maddelerde) yer alan belgelerin asıllarını 

önceden İdareye sunan ve onaylatan firmalar 

tekliflerine onaylatmış oldukları belgeleri 

sunabilirler. 

1. Tebligat Adresi (Yetkili kişi adları, Tel-

Faks Numarası, Vergi Numarası. Mail 

adresleri, vb.) 

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

a. Gerçek kişi olması halinde, 

ihale tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış 

ilgisine göre Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasına veya ilgili 

Meslek Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde, 

mevzuatı gereği tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihinin 

içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 
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3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

a. Gerçek kişi olması halinde, 

noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

b. Tüzel kişi olması halinde, 

ilgisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler 

ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri, 

4. Vekâleten ihaleye katılınıyor ise, teklifi 

imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri,  

5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak 

için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak 

girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleşmesi,  

6. Bölüm V. İş Tanımına Cevaplar dokümanı. 

İş Tanımına Cevapların, İş Tanımının her 

maddesi için ayrı ayrı ve teklif edilen 

tesisin broşürlerinde belirtilen bilgilere, 

özelliklere referans verilerek 

cevaplandırılması gerekmektedir. 

“Okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir” 

ibareli cevaplar uygun bulunmayacaktır. 

7. A Grubu Seyahat Acentası Belgesi (Teklif 

veren firma adına tescil edilmiş en az 3 

yıllık olacaktır), 

8. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 

(TÜRSAB) Belgesi, 

9. Teklif edilen tesisin broşürleri (konferans 

tarihlerindeki oda rezervasyonu ve 

konferans salonlarına ait bilgiler (alanı, 

tavan yüksekliği, vb.) (özellikle etkinliğin 

yapılacağı salon(lar), odalar ve diğer 

lojistik imkânlar açıkça görüntülenmelidir), 

10. Teklif edilen tesisin Turizm İşletme 

Belgesi, 

11. Teklif edilen tesisin etkinlik tarihi 

belirtilmiş konfirmasyon yazısı,  

12. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, 

“ihalelere katılmak üzere alınmış” Vergi 

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

a. Gerçek kişi olması halinde, 

noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

b. Tüzel kişi olması halinde, 

ilgisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler 

ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri, 

4. Vekâleten ihaleye katılınıyor ise, teklifi 

imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri,  

5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak 

için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak 

girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleşmesi,  

6. Bölüm V. İş Tanımına Cevaplar dokümanı. 

İş Tanımına Cevapların, İş Tanımının her 

maddesi için ayrı ayrı ve teklif edilen 

tesisin broşürlerinde belirtilen bilgilere, 

özelliklere referans verilerek 

cevaplandırılması gerekmektedir. 

“Okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir” 

ibareli cevaplar uygun bulunmayacaktır. 

7. A Grubu Seyahat Acentası Belgesi (Teklif 

veren firma adına tescil edilmiş en az 1 

yıllık olacaktır), 

8. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 

(TÜRSAB) Belgesi, 

9. Teklif edilen tesisin broşürleri (konferans 

tarihlerindeki oda rezervasyonu ve 

konferans salonlarına ait bilgiler (alanı, 

tavan yüksekliği, vb.) (özellikle etkinliğin 

yapılacağı salon(lar), odalar ve diğer 

lojistik imkânlar açıkça görüntülenmelidir), 

10. Teklif edilen tesisin Turizm İşletme 

Belgesi, 

11. Teklif edilen tesisin etkinlik tarihi 

belirtilmiş konfirmasyon yazısı,  

12. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, 

“ihalelere katılmak üzere alınmış” Vergi 
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Borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

Ocak 2023 ayında alınan vergi borç 

durumunu bildiren resmi yazı. (İhale 

üzerinde kalan Yükleniciden sözleşme 

aşamasında, vergi borcu olmadığına dair 

resmi yazı güncel tarihli olarak ayrıca 

tekrar istenecektir.) 

13. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, 

“ihalelere katılmak üzere alınmış” ve 

teklifin verildiği tarihin bulunduğu ay 

içinde alınmış, SGK Prim Borcu 

olmadığına dair ilgili kurumlardan alınan 

SGK borç durumunu bildiren resmi yazı. 

(İhale üzerinde kalan Yükleniciden 

sözleşme aşamasında, SGK prim borcu 

olmadığına dair resmi yazı güncel tarihli 

olarak ayrıca tekrar istenecektir.) 

14. İsteklinin son 3 (üç) yıl içerisinde, işbu 

ihaleye konu hizmet alımlarına yönelik 

alanlarda en az iki sözleşme veya satış 

işlemi kapsamında, teklif tutarının KDV 

hariç %100’ü kadarı tutarında 

Amerikan Doları veya Türk Lirası olarak 

iş bitirdiğini ve/veya satış yaptığını 

belgelemesi gerekmektedir.  

15. Söz konusu işlere ilişkin TL bazında iş 

deneyimini gösteren belgeler, belgeye 

konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan 

bir önceki aya ait Yİ-ÜFE’nin, ilk ilan 

veya davet tarihinin içinde bulunduğu 

aydan bir önceki aya ait Yİ-ÜFE’ye 

oranlanması suretiyle bulunan katsayı 

üzerinden güncellenir. 

 

Borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

Ocak 2023 ayında alınan vergi borç 

durumunu bildiren resmi yazı. (İhale 

üzerinde kalan Yükleniciden sözleşme 

aşamasında, vergi borcu olmadığına dair 

resmi yazı güncel tarihli olarak ayrıca 

tekrar istenecektir.) 

13. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, 

“ihalelere katılmak üzere alınmış” ve 

teklifin verildiği tarihin bulunduğu ay 

içinde alınmış, SGK Prim Borcu 

olmadığına dair ilgili kurumlardan alınan 

SGK borç durumunu bildiren resmi yazı. 

(İhale üzerinde kalan Yükleniciden 

sözleşme aşamasında, SGK prim borcu 

olmadığına dair resmi yazı güncel tarihli 

olarak ayrıca tekrar istenecektir.) 

14. İsteklinin son 3 (üç) yıl içerisinde, işbu 

ihaleye konu hizmet alımlarına yönelik 

alanlarda iki sözleşme toplamı veya iki 

satış işlemi toplamı kapsamında, teklif 

tutarının KDV hariç %50’si kadarı 

tutarında Amerikan Doları veya Türk 

Lirası olarak iş bitirdiğini ve/veya satış 

yaptığını belgelemesi gerekmektedir.  

15. Söz konusu işlere ilişkin TL bazında iş 

deneyimini gösteren belgeler, belgeye 

konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan 

bir önceki aya ait Yİ-ÜFE’nin, ilk ilan 

veya davet tarihinin içinde bulunduğu 

aydan bir önceki aya ait Yİ-ÜFE’ye 

oranlanması suretiyle bulunan katsayı 

üzerinden güncellenir. 
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Teklif Vermeye Davet Dokümanı  

IV. BÖLÜM 

İş Tanımı ve Hizmetlerin Kapsamı 

Eski Hali Yeni Hali 

Konaklama-Eğitim Salonu ve Yiyecek İçecek 

Madde 6  

Konaklama-Eğitim Salonu ve Yiyecek İçecek 

Madde 6 

Katılımcılarının tümünün çift (double) odada 

konaklamaları sağlanacaktır. Odalarda, 

ısıtmalı-soğutmalı ve çalışır durumda klima 

olacaktır. Odalardaki imkânlarda bir aksama 

ve/veya rahatsız bir ortam olması (klimanın 

ve/veya elektrikli cihazların çalışmaması; 

banyo ve lavabodaki sorunlar, gürültü) 

durumunda, bu odadaki sorunun 

giderilmemesi durumunda, aynı gün içinde 

hemen değiştirilecek, otel içinde böyle bir 

imkân sağlanamaması durumunda en yakın 

benzer bir tesise ulaşım giderleri ve 

konaklama ücreti firma tarafından ilave bir 

bedel talep edilmeksizin karşılanmak üzere 

oda sağlanacaktır. Odalarda ücretsiz ve 

sınırsız internet hizmeti sunulacaktır. 

Katılımcıların odalarında aileleriyle 

kalabilmeleri için ilave yatak taleplerine karşı 

Yüklenici yeterli sayıda ilave yatak temin 

etmekle sorumludur. Katılımcıların aile 

bireyleri ile konaklamaları halinde, konaklama 

ve yemek ücretleri katılımcılar tarafından 

ödenecektir.   

Katılımcılarının tümünün ayrı ayrı çift 

(double) odada konaklamaları sağlanacaktır. 

Odalarda, merkezi ısıtma sistemi veya 

çalışır durumda klima olacaktır. Odalardaki 

imkânlarda bir aksama ve/veya rahatsız bir 

ortam olması (klimanın ve/veya elektrikli 

cihazların çalışmaması; banyo ve lavabodaki 

sorunlar, gürültü) durumunda, bu odadaki 

sorunun giderilmemesi durumunda, aynı gün 

içinde hemen değiştirilecek, otel içinde böyle 

bir imkân sağlanamaması durumunda en yakın 

benzer bir tesise ulaşım giderleri ve 

konaklama ücreti firma tarafından ilave bir 

bedel talep edilmeksizin karşılanmak üzere 

oda sağlanacaktır. Odalarda ücretsiz ve 

sınırsız internet hizmeti sunulacaktır. 

Katılımcıların odalarında aileleriyle 

kalabilmeleri için ilave yatak taleplerine karşı 

Yüklenici yeterli sayıda ilave yatak temin 

etmekle sorumludur. Katılımcıların aile 

bireyleri ile konaklamaları halinde, konaklama 

ve yemek ücretleri katılımcılar tarafından 

ödenecektir.   

 

 

 

 

 


