S.S. İSTANBUL ECZACILAR ÜRETİM TEMİN DAĞITIM KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

KOOPFEST 2017 SATIŞ ETKİNLİĞİ
İDARİ ŞARTNAMESİ
1. Fiyat Cetveli Kapalı zarf ile verilen Başvuru Dosyası üzerine ”KOOPFEST 2017 için Başvuru”
ibaresi yazılacak, kapalı yerleri kaşe ve imzalı olacak ve zarf içinde aşağıda gösterilen
belgeler, yine aşağıdaki sırayla bulunacaktır
A. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
B. Ticari Sicil Gazetesi
C. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden (TÜRSAB) alınmış TÜRSAB üyelik belgesinin
fotokopisi. TÜRSAB vb. gibi resmi evraklarında ACENTE’nin aynı isme tescil edilmiş olması
gerekmektedir
D. ACENTE son iki yıl içerisinde düzenlediği fuar, ulusal veya uluslararası kongre ve
sempozyum dalındaki organizasyonların referans listesi
2. Anlaşmaya varılan ACENTE sözleşme esnasında aşağıdaki evrakları Kooperatife sunmakla
yükümlüdür.
A. ACENTE Anlaşma tarihi itibari ile ilgili vergi dairesince onaylı vergi borcu yoktur yazısının
aslını verecektir.
B. ACENTE anlaşma tarihi itibari ile SGK kurumundan onaylı SGK borcu yoktur yazısının aslını
verecektir.
C. ACENTE bünyesinde tam zamanlı çalıştırdığı kişilerin bordrolarını kişilerin görevlerini
belirtir üst yazısı ile verecektir. Anlaşmaya varılan ACENTE bünyesinde tam zamanlı
minimum 10 kişi çalıştığını bordrosunda gösterecektir.
D. ACENTE anlaşma tarihi itibari ile bankadan alacağı Çek Raporu ve Risk Raporu’nu
verecektir.
E. ACENTE yeterli tutarda Teminat Mektubu verecektir.
3. YÜKLENİCİ olmaya talip olan ACENTE’lerin teklif vermiş olmaları organizasyonun
gerçekleştirileceği anlamını taşımaz. İSKOOP istediği ACENTE ile çalışma hakkına sahiptir.
4. İSKOOP sunulan teklifleri yetersiz bulduğunda organizasyon için teklif veren ACENTE’lerden
veya başka ACENTE’lerden yeni teklif sunmalarını isteyebilir.
5. YÜKLENİCİ ACENTE ile sözleşme yapılmadan önce her ne nam altında olursa olsun herhangi
bir ödeme yapmadan İSKOOP sözleşme yapmaktan vazgeçebileceği gibi organizasyonu
yapmama yönünde de karar verebilir.
6. YÜKLENİCİ ACENTE’nin sunmuş olduğu teklif İSKOOP tarafından kabul görmüş ve yüklenici
sözleşmeye davet edilmiş olmasına rağmen yüklenicinin 10 (on) gün içinde sözleşmeyi
imzalamaması halinde İSKOOP sözleşme imzalamayan yüklenicinin yerine diğer teklif
verenleri sözleşme yapmaya davet edebilir. Bu süre teklif verme anından başlayarak 15
gündür. Bu nedenle teklif verenler teklifleri ile 15 gün müddet ile sorumludur.
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