Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu
Pediatrik Nöroşirüji Kursu
TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1. Taraflar
1.1 Türk Nöroşirürji Derneği
Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500 ANKARA
1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi
Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500 ANKARA
1.3 Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik NöroşirürjiÖğretim ve Eğitim Grubu
Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500 ANKARA
1.4 ………………………………... (YÜKLENİCİ)
ADRES
Madde 2 - İş Tanımı
2.1 Mart 2016 da düzenlenecek Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu 7. Dönem 1. Kurs
organizasyonunu kapsamaktadır.
2.2. Kursun organizasyonunda ihaleyi kazanan Profesyonel Kongre Organizasyon şirketi (Yüklenici
firma) tek yetkili seyahat ve organizasyon şirketidir ve bütün istekler Yüklenici firmaya yönlendirilecektir.
2.3. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm firmalar ile temas Yüklenicinin görevidir.
2.4 Kurs süresi 1 (bir) gün kayıt ve 2,5 (iki buçuk) gün kurs olmak üzere toplam 3,5 (üç buçuk)
gündür.
Dernek Yönetim Kurulu tarafından değiştirilme hakkı saklı kalmak koşuluyla taslak program aşağıdaki
gibidir.
2.5 Kursa ortalama 100 kişi katılımı beklenmektedir.
2.6 Yurtiçinden davet edilecek oturum başkanları ve konuşmacıların kayıt, konaklama masrafları kurs
bütçesi tarafından karşılanacaktır.
2.7 Kurs programında yer alan açılış kokteyli ve Gala yemeği ve kahve molaları ihale sonunda seçilecek
kongre merkezine göre değerlendirilecektir. Tam pansiyon kongre merkezlerinde ayrıca
bütçelendirilmeyecek ancak tam pansiyon dışı bir kongre merkezinde sponsor satışına sunulacaktır.

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

TASLAK PROĞRAM
07:00-18:00 Kayıt
14:00-16:00 Kurs
18:00 -19:30 Açılış
19:30 – 21:00 Açılış Kokteyl
8:00-10:00 Bilimsel program
10:00-10:20 Kahve arası
10:20-12:00 Bilimsel program
12:00-14:00 Öğle yemeği
14:00-15:30 Bilimsel program
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-18:00 Bilimsel program
18:00-20:00 Aile toplantısı
8:00-10:00 Bilimsel program
10:00-10:20 Kahve arası
10:20-12:00 Bilimsel program
12:00-14:00 Öğle yemeği
14:00-15:30 Bilimsel program
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-18:00 Bilimsel program
20:00-23:00 Gala yemeği
8:00-12:00 Bilimsel program

100 kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni
50 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni
150 Kişi
150 Kişi / Sınıf Düzeni

Madde 3- Kongre merkezi
İhaleye katılan Yüklenici Firmalardan Eskişehir şehir merkezinde üç alternatif yer üzerinde çalışma
yapmaları beklenir. Kongre merkezinde






150 kişi sınıf düzeninde oturma kapasitesinde ana salon
En az 150m2 net stand alanına izin verecek endüstri sergi alanı
Öğlen endüstri çalıştayları için 2 adet en az 50 kişilik sunum kontrol merkezine bağlantılı ve
teknik altyapısı olan salon
Slayt kontrol ve sunum kontrol odası
İnternet alanı

Madde 4- Banka Hesapları ve Faturalar
4.1. Kayıt, Konaklama, Stand ve Sponsorluk gelirleri Yüklenici hesabında toplanacaktır.

4.2. Faturalar Yüklenici tarafından düzenlenecektir.
Madde 5 - Teknik ve İdari Sorumluluk :
5.1. Yüklenci, Kurs’un tüm teknik ve idari sorumluluğunu yüklenmiş olup, söz konusu kongrenin kalite
yönünden en yüksek düzeyde tutulmasını garanti edecektir. Geçmiş kongre deneyimlerini ve teknik
olanaklarını teklif ekinde sunmaları beklenmektedir.







Tüm kayıtların yönetilmesi
Kurs web sitesi alınması ve yönetimi
Kurs yazışma ve dosyalarının yedeklenmesi ve sürekliliğinin garantiye alınması
Kurs sırasında slayt kontrol odası kurulması ve yönetimi, sunum teknik altyapısının kurulması
ve yönetimi, Ses ve ışık düzeninin kurum ve yönetimi, İnternet (WiFi) kurulum ve katılımcılara
sağlanması,
Kurs merkezinin durumuna göre katılımcıların ve davetli konuşmacıların transferlerinin
sağlanması.

Madde 6- Kar / Zarar Paylaşımı
6.1. Tüm kurs gelirlerinin (kayıt, stand, konaklama, uydu sempozyum, sponsor ve reklam gelirleri, v.b)
Yüklenci tarafından toplanacaktır.
6.2. Ücretini ödeyen katılımcı sayısının en az 100 kişi olması ve en az 10 birim (1 birim = 6m2) ücretli
stand sponsorluğu ile gerçekleşmesi durumunda Derneğe 6.3 maddesinde en fazla gelir garanti eden
Yüklenici firma ihaleyi almaya hak kazanacaktır.
6.3. Sempozyum mücbir sebepler veya DERNEK’ten kaynaklı sebepler ile yapılamaması hali hariç
olmak üzere, her halükarda YÜKLENİCİ tarafından DERNEK’e, iş bu maddede belirtilen ödeme planı
çerçevesinde gayri kabili rücu………. KDV ödenir.
Ücretli kişi sayısının ve stand sayısının yukarıda belirtilen sayıların üstünde olması durumunda kar, %80
Dernek %20 Yüklenici olarak paylaşılacak, altında olması durumunda zarar garanti bedel üzerinden
yüzdesel oranda düşürülecektir.
Madde 7 - Harcamalar ve Finansman
7.1. Kursun çalışmalarının fiilen başlaması ve hazırlık çalışmalarının yürütülmesi için Kursun gelirleri
gelmeye başlayıncaya kadar gereken yatırımlar ve ön harcamalar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
7.2. Tüm gelir ve gider hesapları TL/Euro esasına göre tutulacaktır.
Madde 8 –Kurs Kayıt Satış Fiyatları
8.1. KonaklamalıKurs Paket ücretleri
…………….Öncesi
3 gecelik Paket Ücreti

………

………………Sonrası
…….

8.2. Konaklamasız Kurs Satış Fiyatları
…………….Öncesi
Kayıt Ücreti

………

………………Sonrası
……..

8.3.Kurs Sponsorluk ve Stand ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Ana sponsorluk : …………………..Sponsorluk
……………………

: ………………….Stand ücreti (6m2)

:

8.4. Yüklenici yukarıda belirtilen yer ve kapasitedeki kongre merkezini dikkate alarak hazırladığı bütçe
tablosunu Başkana sunar

Madde 9 - Cezai Şartlar
YÜKLENİCİ, iş bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve koşullara uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
YÜKLENİCİ, mücbir sebepler dışında, bu sözleşme altındaki herhangi bir taahhüdü yahut garantiyi ihlal
ettiği taktirde, bu ihlalden dolayı DERNEK’in uğradığı tüm zarar ve ziyanları karşılamayı kabul, beyan ve
taahhüt eder. YÜKLENİCİ, bu ödemeden bağımsız olarak ve herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın,
nakit olarak 30.000 Euro cezai şartı, derhal DERNEK’e nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
Madde 10 – Ticari Gizlilik
10.1. Yüklenici ile BAŞKAN (TND-PNG Başkanı ) arasındaki ilişkiler bu sözleşmenin taraflarca
imzalanmasından itibaren tam bir iş anlaşması gizliliği içinde yürütülecektir. Üçüncü şahıslara bilgi
verilmesi ancak tarafların mutabakatı ile mümkün olabilecektir.
Madde 11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
Madde 12. Kabul Beyanı
…. sayfa ve 13 ana maddeden oluşan iş bu sözleşme, tarafların gerçek beyanlarına uygun şekilde ……
tarihinde, .…nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır.
Madde 13 – İhale
13.1 İhaleye katılacak Yüklenici firmalar dosyalarını yukarıda belirtilen TND merkezine teslim ederler.
13.2 TND Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı
elemeyi yaparlar. Ve sözleşme imzalarlar.

