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ŞARTNAME: SAHIŞ İŞLETMESİ 
VEYA ŞİRKET MUHASEBE 
DEFTER TUTMA HİZMETİ  
REF NO: BPRM18/HZM/002 

 
Teklif Verilecek Kurum 
Bilgileri: 

 

Teklif Konusu: Suriyeli girişimcilerden oluşan; 100 adet şahıs işletmesi 

veya sermaye şirketi muhasebe defterlerinin 3 ay süre ile 

tutulması hizmeti 

Defteri Tutulacak Kuruluş 
Sayısı: 

Suriyeli girişimcilerden oluşan; 100 adet (Şahıs İşletmesi, 
Limited Şirket, Anonim Şirketi, kooperatif veya dernek) 

Süre: 3 ay 

İşin Kapsamı 1. Türkiye’de, %50’si İstanbul’da, %40’ı beş büyük ilde 

ve %10 ‘u da diğer iller kurulmuş olan  şirket veya 

şahıs işletmesi defterlerinin tutulması hizmetinin 

alınması sağlanacaktır.  

2. Defter tutma süreci işletmenin veya şirketin kuruluş 

tarihinden başlayarak 3 aylık süreyi kapsamaktadır. 

3. Şahıs işletmesi veya şirketlerin evrakları İNGEV 

GDM’de tutulacaktır.  

4. Şahıs işletmesi veya şirketlerin muhasebe kayıtları 

İNGEV GDM ofisinde haftada en az 2 gün 

çalışılarak sağlanacaktır. 

5. 3 aylık süreç içerisinde firmaların tüm KDV, 

Muhtasar, 3 aylık Muhtasar, Damga Vergisi, Kurum 

Geçici Vergi, Gelir Geçici Vergi, Özel Tüketim 

Vergisi, Form BA/BS,  SGK aylık bildirge, işe girişi 

ve çıkış bildirgeleri ve tüm resmi kurumlara 

yapılacak olan beyanname, bildirge ve diğer tüm 

bildirimleri kapsamaktadır.  

6. Suriyeli girişimcilerle iletişime geçilmesi için 

tercüme veya tercüman bedeli giderleri teklif 

verene aittir.  

7. Teklif veren, işin zamanında ve düzenli yapılması 

için, yeterince personel istihdam etmekle 

yükümlüdür.  

8. Teklif veren 100 girişimci için düzenlemiş olduğu 

onaylı tüm beyanname, bildirge ve tahakkuk 
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fişlerini gönderim tarihi itibari ile aynı gün İNGEV 

GDM mail ile göndermekle yükümlüdür.  

9. Teklif veren 3 aylık hizmet süresine ilişkin defter 

kayıtlarını (işletme defteri, yevmiye defteri, defter-i 

kebir, envanter defteri ve diğer tüm kayıtları 

gösteren kayıtları dijital ortamda İNGEV GDM ile 

paylaşmakla yükümlüdür. 

10. Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi teklif 

verene aittir. 

 
Performans göstergeleri: 

• Beyanname ve bildirgelerin tahakkuk fişleri 

• Resmi defter kayıtları 

 

Hizmet Sağlayıcıda Bulunması 

Gereken Özellikler 

Hizmet sağlayıcının SMMM Belgesi/Ruhsatı bulunması 

gerekmektedir. 

Ödeme Şekli İlgili aya ilişkin makbuz veya fatura bedeli ilgili ayın son 
gününde ödenir. 

Raporlama Hizmet sağlayıcının ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası 

raporlama yapması gerekmektedir. 



TEKLİF DAVET FORMU 

 
İşin Adı : SAHIŞ İŞLETMESİ VEYA ŞİRKET MUHASEBE DEFTER 

    TUTMA HİZMETİ  

 
12.12.2018 

 

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

değerlendirmeye alınacaktır. 

 
-Türkiye’de, %50’si İstanbul’da, %40’ı beş büyük ilde ve %10 ‘u da diğer iller kurulmuş olan  şirket 

veya şahıs işletmesi defterlerinin tutulması hizmetinin alınması sağlanacaktır.  

-Defter tutma süreci işletmenin veya şirketin kuruluş tarihinden başlayarak 3 aylık süreyi 

kapsamaktadır. 

-Şahıs işletmesi veya şirketlerin evrakları İNGEV GDM’de tutulacaktır.  

-Şahıs işletmesi veya şirketlerin muhasebe kayıtları İNGEV GDM ofisinde haftada en az 2 gün 

çalışılarak sağlanacaktır. 

-3 aylık süreç içerisinde firmaların tüm KDV, Muhtasar, 3 aylık Muhtasar, Damga Vergisi, Kurum 

Geçici Vergi, Gelir Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Form BA/BS,  SGK aylık bildirge, işe girişi ve 

çıkış bildirgeleri ve tüm resmi kurumlara yapılacak olan beyanname, bildirge ve diğer tüm bildirimleri 

kapsamaktadır.  

-Suriyeli girişimcilerle iletişime geçilmesi için tercüme veya tercüman bedeli giderleri teklif verene 

aittir.  

-Teklif veren, işin zamanında ve düzenli yapılması için, yeterince personel istihdam etmekle 

yükümlüdür.  

-Teklif veren 100 girişimci için düzenlemiş olduğu onaylı tüm beyanname, bildirge ve tahakkuk 

fişlerini gönderim tarihi itibari ile aynı gün İNGEV GDM mail ile göndermekle yükümlüdür.  

-Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi teklif verene aittir. 

 

2. -Tekliflerin teknik ve finansal olarak iki farklı zarf içerisine konarak, bu zarfların da tek bir zarfa 
içerisinde olması gerekmektedir. 

- Teknik teklifin içerisinde şu bilgilerin bulunması beklenmektedir: 

- İş deneyimi ve referanslar 

- Benzer iş durumuna gösterir 3 adet firma referans mektubu 

- Projede çalışacak olan bordrolu kilit 2 kişinin CV si. 
        - Hizmetlerin uygulanmasına yönelik iş süreçlerinin açıklaması, 

- Teklifler Yükleniciden yazılı olarak teslim alınır.  

- Teknik Teklif belirtilen hizmetin programını – zaman çizelgesini anlatır şekilde hazırlanmalıdır. 

- Fiyat Teklif mektubunda, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.  

- Teklif mektubu yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.  

- Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzeri imzalanarak kapatılmalıdır.  

- Teknik verecek kurum/kuruluş teklif içeriğinde teknik şartnameye atıfta bulunarak teklifini 
verecektir. 

- Teklifler KDV dahil verilecek olup, Teklifler minimum 90 gün geçerlilik süresine sahip olmalıdır. 

- Teklifler yurtiçi ve yurtdışı ulaşım ve konaklama masrafları dahil sunulmalıdır. 

- Şartname ekinde yer alan Ekler doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teslim edilecektir. 
        - Teknik şartnamenin son sayfasını okudum ve kabul ediyorum ibaresi yazılarak teslim edilecektir. 

Teknik teklifin içerisinde şu bilgilerin bulunması beklenmektedir: 

3. -Teknik tekliflerin değerlendirilmesi sonucu 50 üzerinden en az 30 puan alan tedarikçilerin fiyat   
teklifleri değerlendirmeye alınacaktır 

4. İNGEV teklif değerlendirmelerini yaparken veya teklif sonucunu teklif veren firmalara yazılı veya 
sözlü bilgi verme yükümlülüğü yoktur.  

 

5. Finansal teklifte belirtilen fiyatların KDV dahil olması gerekmektedir. Tekliflerin TL para birimi ile 



iletilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

6. Teklifler 24.12.2018’de saat 15.00’dan önce Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:52 Kadıköy- 

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

edilmesi gerekmektedir. 

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

a. REF:BPRM18/HZM/002 

b. Firmanızın adı 

c. Firmanızın adresi 

 
7. Daha fazla bilgi için: 

Tel: 02165405021 

E-mail: info@ingev.org 

 
 
 

 

mailto:info@ingev.org
mailto:can.cakir@ingev.org


Ek-1 

FİYAT TEKLİFİ 

(firma tarafından sunulacaktır.) 
 
 
 

Firma Logo 

 
Yapılacak Hizmetler; 

- 

- 

- 

 

 
 

Tarih: 

 

ŞİRKET TÜRÜ BİRİM FİYAT ADET 
TOPLAM FİYAT 

ŞAHIS İŞLETMESİ    

LİMİTED ŞİRKET VEYA 
ANONİM ŞİRKET    

TOPLAM FİYAT (VERGİLER DAHİL)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaşe ve İmza 

 
 
 
 
 



 

TEDARİKÇİ 
DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Doküman No: Matb_01 

Revizyon No:  

Revizyon Tarihi:  

Yayın Tarihi: 01.12.2018 

Sayfa No: 1 

 

TARİH:  …./…./20…. FİRMA  ADI: ………………………………………… 

  

HİZMET ALIMLARINDA TEKNİK TEKLİF DEĞERLENDİRME  

    

DEĞERLENDİRME KONULARI 
ÜST PUAN 

SINIRI 
VERİLEN 

PUAN 
NOTLAR 

    
Referanslar 15   

Şartnameye Uygunluk 5   

Lokasyon 10   

İnsan Kaynakları Yeterliliği 20   

TOPLAM PUAN 50   

HİZMET ALIMLARINDA FİYAT TEKFİLİ DEĞERLENDİRME 
DEĞERLENDİRME KONULARI    

Fiyat Politikası 50   

TOPLAM PUAN 50   

    

GENEL TOPLAM PUANI 100   

YUKARIDAKİ VERİLEN PUAN SÜTUNU TOPLAM PUANINA GÖRE: 

 

UYGUN UYGUN 
DEĞİL 

0-59 PUAN:      Firma tedarikçi olarak şu an için yetersizdir. C GRUBU (Listeye 
Giremez) 

☐ ☐ 

60-79 PUAN:    Eksiklikleri var ama çalışılabilir (Aday Tedarikçi Listesine Girebilir) B 
GRUBU 

☐ ☐ 

80-100 PUAN:  Firma tedarikçi olarak yeterlidir(Onaylı Tedarikçi Listesine Girebilir) A 
GRUBU 

☐ ☐ 

   

Değerlendirmeyi Yapan Yetkilinin İMZASI 

 

 ADI SOYADI:  

GÖREVİ       :  


