
 

 
KONU 

Bu şartnamenin konusu Kızılcahamam da düzenlenecek olan 14.Olağan Genel Kurul organizasyonu işine ait hizmet 
alımına yönelik teknik şartların belirlenmesidir. 
 

HİZMETİN TANIMI ve KAPSAMI 
▪ 15. Olağan Genel Kurul organizasyonu ile ilgili olarak, İşveren’in uygun görüşü alınmak suretiyle; alkolsüz tam 

pansiyon konsept kapsamında hazırlıkların yapılması ve organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. 
▪ Organizasyonun yapılacağı tarihler itibari ile alınacak COVID-19 tedbirleri; Cumhurbaşkanlığı, İçişleri, Sağlık, 

Kültür ve Turizm Bakanlıklarının Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun en güncel tavsiye kararlarına 
uygun olacaktır. 

▪ Yüklenici alınan kararları gözeterek organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli COVID-19 
önlemlerini almakla yükümlüdür. 
 
TANIMLAR 

▪ Bu teknik şartnamede geçen kısaltılmış aşağıdaki terimler, 
▪ İdare: HİZMET İŞ SENDİKASI  
▪ Yüklenici / İstekli : Organizasyon Firması  
▪ Katılımcı: Hizmet İş Sendikası Şube ,İl Başkanlıkları, Genel Kurul Delegeleri,Misafirler 

 
KONAKLAMA 

Otellerin Özellikleri,  
▪ Konaklamlar Alkolsüz Tam Pansiyon konseptinde olacaktır. 
▪ Ankara  ili Kızılcahamam İlçesinde olacaktır. 
▪ Teklif edilen tesis en az  650 yatak kapasiteli ve  en az  4 yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmalıdır. 
▪ Odalarda çalışma masası olması,  
▪ 24 saat oda servisi hizmeti sağlaması, 
▪ Organizasyon tek bir otelde yapılacak misafir sayısının artması durumunda eş değer özelliklerde bir yan 

konaklama oteli idarece onaylanmak kaydı ile kullanılabilecektir. Organizasyon’a katılacak tüm 
katılımcılar ANA Toplantı otelinde ağırlanacak sadece gerek görülmesi halinde yan otellerden konaklama 
hizmeti alınacaktır.  

▪ Organizasyon’da; 
Konaklama: 16.12.2022 – 19.12. 2022 tarihleri arasında yapılacak 
Toplantı: 17.12. 2022 -18.12. 2022 tarihleri arasında tam gün sürecektir.   

▪ Katılımcıların tek kişilik ve çift kişilik konaklama durumları idarece firmaya bildirirlecektir.  
▪ Tam Pansiyon konseptinde konaklama yapacak sayılar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
 

KONAKLAMA TİPİ ODA SAYISI 

Tek Kişilik Oda    90 

Çift Kişilik Odada   350 

Misafirler için Dış Katılım Toplantı Paketi (Öğle 

Yemeği 2 C.Break Dahil) 
400 

 
 

▪ Konaklamalarda otelin ekstrasına giren (kuru temizleme, telefon, faks, oda servisi, doktor, masaj, güzellik 
salonu, jakuzi, kuaför, market, bowling, bilardo, oyun salonu, yerli/yabancı alkollü içecekler, nargile, butik ve 
fotoğraf vb.) fazladan harcamalar konaklayanlar tarafından ödenecektir. Bu tür masrafların kendileri 
tarafından ödeneceğinin ve ilan edilen fiyatlara dâhil olmayacağının konaklayanlara hatırlatılması, Yüklenici 
sorumluluğunda olacaktır. Yükleniciye verilen liste dışında gelen kişilerin yapmış olduğu masraflardan İşveren 
sorumlu değildir. Oteldeki ücretli ve ücretsiz hizmetleri  açıklayan bir dokümanın kayıtta tüm katılımcılara 
verilmesi mecburidir. 



 

▪ Odalarda her bir konaklayan için her gün 2x 0,5 lt su, 2 şişe maden suyu, verilecektir. Çay ve kahve 
yapılabilmesi amacıyla su ısıtıcısı ve sarf malzemesi bulundurulacaktır. Odalarda ve yemekhanelerde 
katılımcılara alkollü içecek servisi yapılmayacaktır. 

▪ Organizasyon’da kesin konaklama listeleri yüklenici tarafından günlük olarak idareye verilecektir. 
▪ Gün boyu otelde tüm hizmetler (özel hizmetler hariç) ücretsiz olarak verilecektir. 
▪ Otelin konseptinde açık büfe olmaması ve servis olması durumunda menü Yüklenici tarafından İdareye 

onaylatılacaktır. 
▪ Lobide kurulacak stantlardan alınacak çay,su ve nescafe ikramları saat 24:00 a kadar ücretsiz olarak 

sunulacaktır. 
▪ İnternet hizmeti ücretsiz olacaktır. 
▪ Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları, servis öncesi ve sonrası güvenli, düzenli ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından belirlenen hijyen şartlarına uygun olacak, koronavirüs için gerekli önlem alınmış olacaktır 
 
  ÇALIŞMA OFİSİ ve TOPLANTI SALONU 

▪ Organizasyonun gerçekleştirileceği otelde 1 adet Yönetim Ofisi, 1 adet Çalışma Ofisi ve 1 adet 50 Kişilik U 
Düzenine uygun Toplantı Salonu hazır bulundurulacaktır.   

▪ Tüm salonlar COVID 19 önlemleri de dikkate alınarak kullanıma uygun hale getirilecektir. 
▪ Çalışma Ofisi ve Toplantı Salonunda herhangi bir problem yaşanmaması için idare tarafından görevlendirilen 

kişi/kişiler ve yüklenici düzenli olarak kontrollerin yapılması sağlayıp eksiklerin otel personellerince 
tamamlanmasını sağlayacaktır. 
 
KONGRE SALONU 
 

▪ 850  kişilik ‘TİYATRO’’ düzen şeklinde olacaktır.  
▪ Yeterli düzeyde ısıtma, soğutma ve ses sistemi olmalıdır.  
▪ Salonda kesintisiz ücretsiz internet hizmeti sunulmalıdır.   
▪ Sendikaca onaylanacak sahne tasarımına uygun olarak Teknik hizmet alınacak olup, teklifler birim fiyat 

bazında m2 veya adet üzerinden ekli listeye göre verilecektir. 
▪ Toplantı Salonunun girişinde organizasyon süresince günde iki defa (sabah ve öğleden sonra olmak üzere) 

çay, kahve vb sıcak içecekler ile tatlı tuzlu kurabiyelerden oluşan kahve molası verilecektir. 
▪ Salon yüksek tavanlı, yeterli havalandırmaya sahip, Aydınlık, basamak olmayan ve oturma düzeni 

oluşturulacak kısmın içinde görüşü engelleyecek kolon veya sütun bulunmayan, ışık ve ses düzeni yapılmış 
şekilde olmalıdır. 

▪ Yüklenici organizasyon boyunca otelde en az 7 teknik personel ve 10  hizmet görevlisi bulundurmalıdır. 
▪ Genel alanlar ve Salonda kullanılmak üzere  Kırlangıç bayraklar Sendikaca verilecektir. 
▪ Toplantı Salonuna gidiş için, idareden alınacak logolar doğrultusunda hazırlanan “yönlendirme levhaları” 

olmalıdır. 
 
DİĞER HİZMETLER 

▪ Yüklenici tarafından çalıştırılan tüm personelin transfer, iaşe, konaklama ve sigorta giderleri yükleniciye ait 
olacaktır.  

▪ Yüklenici adına çalışan tüm personel bakımlı, güler yüzlü ve tek tip kıyafet ile hizmet verecektir. Tüm 
karşılamalar, otel giriş kayıtları, ara yönlendirmeler, transferler bu ekip ile yapılacaktır. 

▪ Katılımcıların otele girişinde idarece hazırlanan imza listeleri yüklenici tarafından katılımcılara imzalatılacak, 
listeler günlük olarak İdareye teslim edilecektir. 
 
 KAYIT MASASI 
Teklif edilen otellerin lobi alanında iki banko ve 4x3 metre boyutlarında bir arka görselden oluşan kayıt 
masası yüklenici tarafından yaptırılarak, organizasyon süresi boyunca hizmet verecektir. Kayıt masasında 2 
hizmet görevlisi bulundurulacaktır. 
 
 
 

 
 
 



 

 VİDEO KAYIT VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ   
 

▪ Genel Kurul Salonunda 2 gün 3 kameralı reji sistemi ve  sendikaca talep edilmesi halinde 1 adet  jimmy jib 
kongre boyunca   çekim yapacak olup ayrıca 2 adet fotografçı hazır bulunacaktır. Kongre bitiminde tüm 
çekimler flash disk içinde idareye teslim edilecektir.  

▪ Organizasyonda ortaya konan bütün dokümanların, görüntülü görüntüsüz kayıtların tüm yasal hakları 
Sendikaya ait olup hiçbir maksatla izinsiz kullanımı mümkün değildir. Firma, kendine ait bilgisayarlarda kalan 
doküman ve veriyi hiçbir amaç için kullanamaz. 
 

 
İDARİ ŞARTNAME  
 

▪ Alınmayan hizmetlerin bedeli ilk gün hariç ödenmeyecektir.  
▪ İş bu şartname harcama kalemlerinde gerçekleşme ve birim fiyat baz alınır ve ödemeler gerçekleşen 

rakamlar üzerinden yapılır. Fatura tutarı, gerçekleşen katılımcılar ve buna bağlı olarak alınan hizmetler 
üzerinden hesaplanacaktır.  

▪ İstekliler aşağıda bulunan belgeleri teklifleri ile beraber sunmak zorundadır. 
 

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; 

• 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, 

• 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, 

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

• 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. A Sınıfı Turizm Belgesi (Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık olacaktır ), 
7. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Belgesi, 
8. Teklif edilen tesisin broşürleri (toplantı tarihlerindeki oda rezervasyonu ve toplantı salonlarına ait 

bilgiler (alanı, tavan yüksekliği, vb.) (özellikle toplantının yapılacağı salon(lar), odalar ve diğer 
lojistik imkânlar açıkça görüntülenmelidir), 

9. Teklif edilen tesisin Turizm İşletme Belgesi/Deneme İşletme Belgesi, 
10. Teklif edilen tesisin konfirmasyon yazısı,  
11. Vergi ilişiği ve SGK prim borcu olmadığına dair taahhütname.  

 
 
 

Yeterlilik Şartları 

 

• İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), 
(b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan 
maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, 
İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından 
önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), 
(d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.  

 
 



 

▪ İsteklinin  yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında    
taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

 
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili 
kongre, seminer, sergi, fuar, toplantı  veya genel kurul organizasyonu hizmet işleri ayrı ayrı benzer iş olarak 
kabul edilecektir 
 
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin 
gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 
tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif 
edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgesinin sunulması gerekir. 

 

 

 

  



 

TEKLİF VERİLECEK KALEM/BİRİMLER 

S.N. Malın/Hizmetin Adı/Cinsi Adet/m2 Gün /Gece Birim Fiyat 

 

Tutar (TL) 

  

1 Tek Kişilik Oda 90 2   

2 Çift Kişilik Oda 350 2   

3 Kayıt Dekoru m2 12 2   

4 Kayıt Masası 2 Kişilik Görselli 2 2   

5 Sahne dekoru (Avrupa vinil ve baskı) m2 1 2   

6 Led (Indoor, 3 mm) m2 1 2   

7 Toplantı günleri Fotograf Hizmeti 2 2   

8 Toplantı günleri Kamera Hizmeti 3 2   

9 Toplantı günleri Jimmy-Jib Hizmeti 1 2   

10 850 Kişilik Toplantı Salonu 1 2   

11 Toplantı Salonu Reji Ekipmanı ve Hizmeti 1 2   

12 Toplantı Salonu Ses Ekipman ve Hizmeti 1 2   

13 Toplantı Salonu Divan Masası (5 Kişilik) 1 2   

14 Ekstra Sabah Kahvaltısı 1 1   

15 Ekstra Öğle Yemeği 1 1   

16 Ekstra Akşam Yemeği 1 1   

17 Misafir Katılımcılar için Toplantı Paketi ( 2 
Adet Çay – Kahve molası ve Öğle Yemeği ) 

1 1   

KDV HARİÇ GENEL TOPLAM  

 
 
 
 
 
 


