


Türkçe tercümesidir. 

 

50/2016 no’lu KHK’nın 36. Madde, 2. Bent, a) fıkrası uyarınca İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nde 
04.04.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında teknik hizmet (ses, ışık, DCP ve PC) tevdi etmek üzere 
pazar araştırması duyurusudur. 

İşbu piyasa araştırması ile şeffaflık, rotasyon ve eşit muamele ilkelerine sağdık kalınarak teknik hizmetlerde (ses, ışık, DCP ve PC) 
görevlendirilecek bir yüklenici şirket tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

BİLİNMELİDİR Kİ 

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin 2014/24 / EU 40 sayılı AB Yönergesi uyarınca işbu pazar araştırması ile, belirtilen hizmetler için 
aşağıdaki katılım gerekliliklerine sahip olan ve fiyat  teklifi sunmak isteyen yüklenici şirketleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 

1. Pazar araştırmasının konusu: Teknik hizmetlerde (ses, ışık, DCP ve PC) görevlendirilmek üzere bir personelin temini. Hizmet 
saatleri, Kültür Merkezi’nin isteği üzerine ve etkinlik takvimine uygun olarak yaklaşık saat 16.00 ila 22.00 arasında olacaktır. 

2. Hizmetin süresi: 8 ay (01/04/2020 – 31/12/2020) 
3. Katılım şartları: yüklenici şirket, yerel yönetmeliklerin öngördüğü şartlara ilaveten aşağıda belirtilen teknik ve mesleki 

kapasiteyi ve yetkinlikleri karşılamalıdır: 
• ses: konserler ve konferanslar için backline (sound check, mikser, mikrofon) yönetme yeteneği; 
• ışık: sahne aydınlatmalarını konsol / denetleyici üzerinden yönetme yeteneği; 
• DCP: film gösterimleri için DCP projektörünü kullanma yeteneği; 
• PC: sunucu, ağ ve ofis bilgisayarını yönetme ve bakımını yapma yeteneği. 

4. Teklif seçim kriterleri: karar kriteri öncelikle en düşük fiyatı verendir. Yüklenici, şayet yukarıda belirtilen teknik gereksinimleri 
karşılamıyorsa teklifi dikkate alınmayacaktır. 

5. Gizlilik: yüklenici şirket, teklifini sunması ile birlikte işbu pazar araştırmasının gerçekleştirilmesinden kaynaklanan kişisel 
verilerin işlenmesinin sadece bu araştırma ile ilgili amaçlarla ve her durumda 2016/679 AB Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak gerçekleştirileceğini kabul ve teyit eder. 

6. Fiyat teklifinin sunum yöntemi ve son teslim tarihi: ilgilenen yüklenici şirketler, tekliflerini 27 Mart 2020 Cuma günü saat 
23.59'a kadar İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin addetto.iicistanbul@esteri.it contabilita.iicistanbul@esteri.it e-posta adreslerine  
göndermelidir. Katılım talepleri İtalyanca veya İngilizce olarak yazılıp, şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmalı ve şirketin 
adresi, e-posta adresi ve telefon numaralarını içermelidir. Ayrıca taleplere aşağıdaki belgeler de eklenmelidir: 
• Fiyat teklifi (aylık); 
• 50/2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname’nin 80. Maddesi uyarımca dışlanma nedenlerinin gerçekleşmeyeceğini 

onaylayan beyan.  
• Vergi sicil belgesi (Vergi levhası); 
• Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK)’nda  herhangi bir borcun bulunmadığına dair alınmış belge. 

Yukarıda belirtilen belgelerin alınmasının ardından, şartlara uygun şirketler Kültür Merkezi’nde personelin teknik becerilerinin 
inceleneceği bir mülakat için çağrılacaktır.  

Piyasa araştırmasını amaçlayan bu bildirim, sözleşmeye dayalı bir teklif teşkil etmez ve hiçbir şekilde diğer ve farklı ihale 
prosedürlerini başlatmakta özgür olan İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’ni bağlamaz. 

Istanbul, 19/02/2020 

 
Müdür Vekili 
Başkonsolos 
Elena Sgarbi 
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