TEKNİK ŞARTNAME
Doğa Araştırmaları Derneği tarafından “Doğaya Güç Kat” adlı proje kapsamında yapılacak “Tanıtım
toplantısı organizasyonu” işi için hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

YAPILACAK İŞİN TANIMI:
Hizmet kapsamında 14 Mart 2020 tarihinde Ankara’da 4 yıldızlı bir otelde toplantı organizasyonu
gerçekleştirilecektir.
YÜKLENİCİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HİZMETLER:
14 Mart 2020 tarihinde Ankara’da 4 yıldızlı bir otelde 40 katılımcı ile “Doğaya Güç Kat Projesi İç Anadolu
Bölgesi tanıtım toplantısı” organizasyonu gerçekleştirilecektir.
Toplantı katılımcılarının öğle yemekleri ve çay-kahve arası yüklenici tarafından organize edilecektir.
Yüklenici toplantıda katılımcıların kayıt bilgilerini almak için bir kayıt masası oluşturacak ve kayıtları
almak için en az bir kişi görevlendirecektir.
Toplantıya şehir dışından yakın illerden de katılım sağlanması beklenmektedir. Toplantı
katılımcılarından yaklaşık 20 kişinin Ankara’nın komşu illerinden katılması beklenmektedir. Yüklenici bu
iş kapsamında şehir dışından gelen katılımcıların (en fazla 20 kişi) 1 gecelik konaklama masrafları
(kahvaltı-akşam yemeği dahil) ve gidiş-dönüş ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

TOPLANTI SALONUNUN ÖZELLİKLERİ:
Toplantıya en az 40 kişinin katılması beklendiğinden toplantı yapılacak mekânın 40-50 kişilik bir toplantı
salonu, öğle yemeği ve çay kahve arası için uygun salonu olması gerekmektedir. Toplantı mekânında
katılımcılara yapılacak sunumların gösterilebileceği uygun bir sunum ortamı sağlanmalıdır. Toplantı
salonunda sunumların yapılabilmesi için projeksiyon cihazı ve bilgisayar hazır bulunmalıdır. Toplantı
salonu yeterli iklimlendirme şartlarına sahip olmalıdır. Toplantı salonunun gerekli şartları sağlayıp
sağlamadığı ihale sonucu kesinleştikten sonra ihale makamı tarafından kontrol edilecek, gerektiğinde
şartları sağlayan daha uygun bir mekân ayarlanacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
Yüklenici firma adaylarının teklif dosyalarını 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar
ilker.ozbahar@dogaarastirmalari.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.
Toplantı için katılımcı sayısı henüz netleşmediğinden yüklenici adaylarının tekliflerini kişi başı birim fiyat
üzerinden vermeleri gerekmektedir. Toplantıdan 3 gün önce katılımcı sayısı netleştirilip yüklenici
firmaya bildirilecektir.
Teklif dosyası içinde mali teklifin yanı sıra organizasyon için önerilen toplantı salonunun özellikleri de
belirtilmelidir. Proje KDV’den muaf olduğu için teklifin KDV hariç verilmesi gerekmektedir.
Değerlendirme sonucu aday firmalara 25 Şubat 2020 Salı günü bildirilecektir.

