
 

 
 

 
 

13/11/2018 
 

TEKLİF TALEBİ: ŞİRKET KURULUŞ HİZMETİ  
REF NO: BPRM18/HZM/001 

 
 

Teklif Verilen Kurum Bilgileri:  

Kurum İnsani Gelişme Vakfı 

Adres Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:52 
Kadıköy / İstanbul 

Vergi Dairesi ve No Sarıgazi V.D. 478 055 6185 

Telefon +90 216 540 20 21 

 
 

Teklif Konusu: BPRM (Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu) tarafından “Sosyal 
Uyum için İş Mentorları” projesi kapsamında Suriyeli 100 
girişimcinin şirket kurulum evraklarının kontrolü ve 100 
girişimcinin şirket kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 
takibi için hizmet alımı. 

Kurulacak Şirket Sayısı:   100 adet (limited şirketi, anonim şirketi, kooperatif veya 
dernek) 

Süre: 8 ay 
 

İşin Kapsamı 1. 100 girişimcinin şirket kurulum evraklarının hazırlanması 
sürecinde rehberlik hizmeti verilmesi  

2. Girişimciler tarafından şirket kurulumu için hazırlanan 
evrakların toplanması 

3. Girişimciler tarafından şirket kurulumu için hazırlanan 
evrakların kontrolü 

4. Şirket kurulumu için gerekli ödemelerin yapılması 

 

Performans göstergeleri:  

• Şirket kurulum belgeleri 

• Vergi levhaları 

 

5. 3  

Hizmet Sağlayıcıda Bulunması 
Gereken Özellikler 

Hizmet sağlayıcının SMMM Belgesi/Ruhsatı bulunması 
gerekmektedir.  

Raporlama Hizmet sağlayıcının gerçekleşen işlere ilişkin İNGEV’e aylık 
olarak raporlama yapması gerekmektedir. Raporlama dili 
İngilizcedir. 

 
 
 



 

 
 

TEKLİF DAVET FORMU 

13/11/2018 

İşin Adı : ŞİRKET KURULUM VE MUHASEBE HİZMETLERİ 

1. Aşağıda detayları verilen Şirket Kurulum Hizmetleri için teklifler İNGEV tarafından 

değerlendirmeye alınacaktır.  

 

BPRM (Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu) tarafından “Sosyal Uyum için İş Mentorları” projesi 

kapsamında; 

- Suriyeli 100 girişimciye şirket kurulum belgelerini tamamlaması sürecinde rehberlik 

edilmesi ve gerekli durumlarda girişimciler adına bilgilerin doldurulması,  

- girişimciler tarafından şirket kurulumu ile ilgili toplanan belgelerin kontrol edilmesi,  

- eksik belgelerin tamamlanması konusunda yönlendirme yapılması ve destek verilmesi, 

- 100 girişimcinin şirket kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

- şirket kurulumu ile ilgili ödemelerin yapılması ve takibi 

için hizmet alınacaktır. 

2. Tekliflerin teknik ve finansal olarak iki farklı zarf içerisinde verilmesi gerekmektedir.  

 

Teknik teklifin içerisinde şu bilgilerin bulunması beklenmektedir:  

- İş deneyimi ve referanslar 

- Uzman CV’leri,  

- Hizmetlerin uygulanmasına yönelik öngörülen organizasyon 

- Metodoloji 

 

Finansal teklif zarfının içerisinde finansal teklif bulunmalıdır.  

- Teknik ve finansal teklif zarflarının tek bir zarf içerisinde konması gerekmektedir.  

3. Finansal teklifte belirtilen fiyatların KDV dahil olması gerekmektedir. Tekliflerin USD para birimi 

ile iletilmesi gerekmektedir.  

4. Teklifler 04.01.2018’de saat 15.00’dan önce Koşuyolu mah. Koşuyolu cad. No:52 Kadıköy-

İstanbul adresine posta yoluyla ya da  can.cakir@ingev.org adresine e-posta yoluyla teslim 

edilmesi gerekmektedir.  

Lütfen e-mail ya da posta konusunda aşağıdaki bilgileri belirtiniz:  

a. REF:BPRM18/HZM/001  

b. Firmanızın adı 

c. Firmanızın adresi  

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ: Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olmalıdır. 

5. Daha fazla bilgi için: 

Tel: 02165405021 

E-mail: can.cakir@ingev.org 

 

 

 

 
 

Vural Çakır 

Vakıf Başkanı 

mailto:can.cakir@ingev.org


 

 
 

 
FİYAT TEKLİFİ  

(firma tarafından sunulacaktır.) 
 
 

 

Firma Logo 

 

           Tarih 

 

İş bu teklif BPRM projesi kapsamında İnsani Gelişme Vakfı'nın  BPRM18/HZM/001 
referans numaralı Teknik Şartnamesinde tanımlanan koşulları tamamen yerine getirmeyi kabul 

ederek verilmektedir. 

Kalem 

No 

Kalemler BİRİM MALİYET (TL) 

VERGİLER  DAHİL 

TOPLAM MALİYET (TL)  

VERGİLER  DAHİL 

1 
- Suriyeli 100 girişimciye şirket 

kurulum belgelerini 

tamamlaması sürecinde 

rehberlik edilmesi ve gerekli 

durumlarda girişimciler adına 

bilgilerin doldurulması,  

- girişimciler tarafından şirket 

kurulumu ile ilgili toplanan 

belgelerin kontrol edilmesi,  

- eksik belgelerin 

tamamlanması konusunda 

yönlendirme yapılması ve 

destek verilmesi, 

- 100 girişimcinin şirket 

kurulum işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi 

- şirket kurulumu ile ilgili 

ödemelerin yapılması ve 

takibi 

………..USD ……. USDx100 şirket            

=………. USD 

   

 

          Kaşe ve İmza 


