
1. Ek A iş tanımı başlığı altındaki 25. Madde de belirtilen "TBB’den gelecek acil talepler durumunda, 
yüklenici firmaya geri ödeme yapılmayacaktır” ifadenizi açıklamanızı rica ediyoruz, acil talepler 
nelerdir, ne kadarlık istekler olacaktır? 

Bu maddede belirtilen acil istekler, şehir dışında gerçekleştirilen aktivitelerimizde gönderilmiş olan 
materyallerin kargo şirketinden aldırılması, eğitime ilişkin çıktıların yetersiz olduğu durumlarda kişi 
sayısına göre fazladan fotokopi talebi, götürülen tanıtım materyallerinin tamamı dağıtılmadığında, 
firmadan materyallerin toplanması ve bir sonraki eğitime getirilmesi vb. organizasyonun gerektireceği 
istekleri kapsamaktadır.  

2. Ek A iş tanımı başlığı altındaki 26. Madde de belirtilen tercüme hizmeti hangi dillerde olacaktır, 
Tercüman günlük ücretleri dillere göre değişmektedir. Örneğin en ucuz tercüman Türkçe İngilizce 
olmakla beraber Türkçe –Arapça, ya da Arapça İngilizce dilleri tercümanları fiyatları diğer dillere göre 
daha pahalıdır. Ayrıca talep edilen tercümanların belirtilen illerde bulunmaması durumunda, 
tercümanların uçak ile ulaşım, havalimanı otel transferleri ve toplantı süresince konaklama ücretleri 
TBB tarafından mı ödenecektir? 

Tercümanların ulaşım konaklama vb. ücretleri ayrıca TBB tarafından ödenmeyecektir. Tercüme dilinin 
Türkçe-İngilizce olması planlanmaktadır, farklı dillerde ihtiyaç olması halinde ayrıca talep edilecektir. 

3. Madde 2.4.1. Teknik Teklifin İçeriği başlığı altında yer alan Şirketin Tanımı ve Niteliği başlığı altında 
yer alan belgelerin verilecek teklif içindeki düzenin nasıl olacağı konusunda detaylı bilgi verilmesini 
rica ederiz. 

Teknik teklif ve finansal teklifin ayrı kapalı zarflarda olması gerekmektedir. Madde 2.4.1. belirtilen 
belgelerin sırasıyla teknik teklif dosyasında ek olarak ilgili zarf içinde iletilmesi gerekmektedir. 

4. Madde 2.5 Teklif Değerlendirmesi başlığı altında yer alan 2.5.1. alt maddesi olan “Sözleşme 
Kapasitesi” başlığının içeriği ile detaylı bilgi vermenizi rica ederiz. 

Şirketin kuruluşundan itibaren yaptığı işler kapsamında yaptığı en yüksek bedelli sözleşmenin 
kapasitesi ve son 5 sene içerisinde yaptığı en yüksek bedelli sözleşmenin kapasitesi belirtilmesi yeterli 
olacaktır. 

5. Şehir Otelleri (Ankara, İstanbul, İzmir gibi) konaklama konseptleri her şey dahil olmadığından tam 
pansiyon (sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri), yemeklerde alınacak limitli alkolsüz içecekler 
olarak, tekliflerin alınması ile yemeklerde alkollü içecek olup olmayacağı konularında görüş ve bilgi 
verilmesini rica ederiz. 

Organizasyonların gerçekleştirileceği şehirlerde kahvaltı sadece otelde konaklayan kişiler için, öğle 
yemeği organizasyonun gerçekleşeceği günden birkaç gün önce size iletilecek olan sayı uyarınca 
olacaktır. Akşam yemeği ve alkollü içecek fiyata dâhil değildir.  


