
 

25.12.2019 
 

ŞARTNAME: ŞİRKET KURULUŞ 
HİZMETİ 

REF NO: BPRM19/HZM/001 
 

 

Teklif Verilecek Kurum Bilgileri:  

Teklif Konusu: BPRM (Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu) tarafından “Sosyal Uyum 

için İş   Mentorları” projesi kapsamında Türkiye’de, %40’ı 

İstanbul’da, %60’ı diğer iller tahmini olmak üzere Suriyeli  50 

girişimcinin  şahıs işletmesi veya limited şirket kurulum 

evraklarının kontrolü ve 50 girişimcinin şirket kurulum 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi için hizmet alımı. 

Kurulacak Şirket Sayısı: 30 şahıs işletmesi 
20 limited işletmesi  

Süre: 4 ay 

İşin Kapsamı 1. Türkiye’de, %40’ı İstanbul’da, %60’ı diğer iller olmak üzere 

Suriyeli  50 girişimcinin  şahıs işletmesi veya limited 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 ilgili kurumlara verilecek form, 

dilekçe, ana sözleşme ve diğer tüm evrakların 

hazırlanması,  

5. Şirket kurulumu için resmi evrakların hazırlanması 

aşamasında veya diğer aşamalarda; yazılı, sözlü ve 

yeminli tercüman hizmeti alınması durumunda tüm 

tercüme hizmetlerinin karşılanması,  

6. Şirket kurulumu için ilgili kurumlara ödenmesi 

gereken tüm; harç, vergi ve oda kayıt ücretlerinin 

ödenmesi,  

7. Şirket Kurulumu için gereken tüm noter masraflarının 

ödenmesi (vekalet, imza beyannamesi, imza sirküsü, 

defter tasdik ücretleri, yeminli tercüme tasdikleri, 

pasaport veya belge tasdikleri), 

8. Şirket kurulumları için resmi makamlara başvurular 

Kurum İnsani Gelişme Vakfı 

Adres Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:52 
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posta yoluyla değil teklif veren veya vekili tarafından 

bizzat yapılması, 

*Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi teklif verene 

aittir. 

 

 
Performans göstergeleri: 

• Şirket kurulum belgeleri 

• Vergi levhaları 

 

Şirket kuruluşlarında istenen süreler Kurulum sürecine ilişkin istenen süreler; İNGEV Girişimcilik 
Merkezi tarafından gerekli  şirket kurulum bilgileri mailinin 
gönderildiği günden itibaren; 
-Şahıs işletmeleri için 5 gün içerisinde, 
-Limited şirketler için 7 gün içerisinde tamamlanması 
istenmektedir. 

*Şirket kuruluş süreçlerinde tüm mail yazışmalarında      İNGEV 
GDM CC de olacaktır. 

Hizmet Sağlayıcıda Bulunması 

Gereken Özellikler 

Hizmet sağlayıcının SMMM Belgesi/Ruhsatı bulunması 

gerekmektedir. 

Ödeme Şekli İlgili ay içinde yapılan işler için ay sonunda fatura kesilir ve 
ödemesi 30 gün içinde yapılır. 

Raporlama Açılış ile beraber vergi levhasının çıktığı aynı gün INGEV GDM’ye 

açılış işle ilgili tüm evrakların gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

hizmet sağlayıcının ilgili ayın son günü ay içinde yapılan açılışlar 

için fatura ve fatura ekinde açılan şirketlerin yer aldığı liste ve 

vergi levhalarını ekleyip INGEV GDM’ye iletmelidir. 



TEKLİF  DAVET  FORMU 
 

 
 

İşin Adı : ŞİRKET KURULUM HİZMETLERİ 

 
 
25.12.2019 

 

1. Aşağıda detayları verilen Şirket Kurulum Hizmetleri için teklifler İNGEV 

tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

 
-Türkiye’de, %40’ı İstanbul’da, %60’ı diğer iller tahmini olmak üzere Suriyeli       50 girişimcinin  

şahıs şirketi veya limited şirket kurulum evraklarının hazırlanması sürecinde rehberlik hizmeti 

verilmesi 

-Girişimciler tarafından şirket kurulumu için hazırlanan evrakların toplanması 

-Girişimciler tarafından şirket kurulumu için hazırlanan evrakların kontrolü 

-Şirket kurulumu için ilgili kurumlara verilecek form, dilekçe, ana sözleşme ve diğer tüm 

evrakların hazırlanması,  

-Şirket kurulumu için resmi evrakların hazırlanması aşamasında veya diğer aşamalarda; 

yazılı, sözlü ve yeminli tercüman hizmeti alınması durumunda tüm tercüme hizmetlerinin 

karşılanması,  

-Şirket kurulumu için ilgili kurumlara ödenmesi gereken tüm; harç, vergi ve oda kayıt 

ücretlerinin ödenmesi,  

-Şirket Kurulumu için gereken tüm noter masraflarının ödenmesi (vekalet, imza 

beyannamesi, imza sirküsü, defter tasdik ücretleri, yeminli tercüme tasdikleri, pasaport 

veya belge tasdikleri, 

-Şirket kurulumları için resmi makamlara başvurular posta yoluyla değil teklif veren veya 

vekili tarafından bizzat yapılacaktır, 

 

 

2. Teklif içeriği 
 
İhale dosyası 2 kısımdan oluşmaktadır: Teknik teklif ve finansal teklif. Tekliflerin teknik ve finansal 
olarak iki farklı zarf içerisine konarak, bu zarfların da tek bir zarfa içerisinde olması gerekmektedir. 
 
Teknik Teklif: 
Teknik teklif dosyasının içerisinde aşağıdaki şu bilgileri içeren teklif ve belgelerin olması 
gerekmektedir: 

a. Şirket kuruluş belgesi 
b. Son 3 yıla ait bilanço 
c. Şirket hakkında bilgi (kuruluş tarihi, faaliyet alanları, çalışan sayısı, vb) 
d. İhale alanında (şirket kuruluşu) deneyim 
e. Şirket kuruluşu ile ilgili 3 referans mektubu 
f. Verilecek olan hizmet ile ilgili metodoloji ve farklı illerde gerçekleştirilecek şirket 

kuruluşlarının koordinasyonu ve uygulaması için  takip edilecek yöntem ve iş süreçlerinin 
anlatılması 

g. Hizmetlerin uygulanmasına yönelik öngörülen organizasyon şeması 
h. Projede görev alacak 3 kilit uzmanın CV’si 
i. Benzer iş durumunu gösterir 3 adet firma referans mektubu 

 



 
  Finansal Teklif: 

EK-1’de yer alan Finansal Teklif tablosu doldurularak dosya Finansal Teklif zarfının içerisine 
konulmalıdır. 

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

Finansal teklif brüt + KDV  verilmelidir.  

*Maliyet Bedeli brüt+kdv olacağından finansal teklifte belirtilen fiyatların Brüt +kdv olarak 
hesaplanması gerekmektedir. Teklif verenin limited şirket olmayıp, şahıs serbest meslek erbabı 
olması durumunda düzenleyeceği serbest meslek makbuzu içinde maliyet bedeli brüt+kdv 
olacak şekilde hesaplanıp stopaj hesaplamaya dahil edilmeyecektir. 

Teklifler yurtiçi ulaşım ve konaklama masrafları dahil sunulmalıdır. 

Teklifler minimum 90 gün geçerlilik süresine sahip olmalıdır. 
Tekliflerin TL para birimi ile iletilmesi gerekmektedir. 

 

*Teknik teklif ve finansal teklif yetkili kişi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.  Ayrıca, 
teknik şartnamenin son sayfasını okudum ve kabul ediyorum ibaresi yazılarak teslim 
edilmelidir. 

*Teklif mektubu zarfa konulduktan sonra zarfın üzeri imzalanarak kapatılmalıdır.  
 

3. Teknik tekliflerin değerlendirilmesi sonucu 60 üzerinden en az 40 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. Teklifle 10.01.2020 tarihi saat 15.00’dan önce Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:52 

Kadıköy- İstanbul adresine posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. 

Lütfen teklifin yer aldığı zarfın üzerine aşağıdaki bilgileri belirtiniz: 

a. REF:BPRM19/HZM/001 

b. Firmanızın adı 

c. Firmanızın adresi 

 

6. Daha fazla bilgi için: 

Tel: 02165405021 

E-mail: filiz.akyol@ingev.org 

 
 
 

 

mailto:filiz.akyol@ingev.org


EK-1 

FİNANSAL TEKLİF 

 (firma tarafından sunulacaktır.) 
 
 

 

Firma Logo 
 

Verilecek Hizmetler; 

- 

- 

- 

 

 
 

                       Tarih: 

 

ŞİRKET TÜRÜ BİRİM FİYAT ADET 
TOPLAM FİYAT 

ŞAHIS İŞLETMESİ    

LİMİTED ŞİRKET     

                                                    TOPLAM FİYAT (KDV dahil)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Metodoloji ve iş süreçleri          15   

Şirket genel deneyimi ve proje alanındaki özel 
deneyim 15 

  

İnsan kaynağı yeterliliği 10   

Lokasyon 5   

Mali yeterlilik 5   

TOPLAM PUAN 60   

HİZMET ALIMLARINDA FİYAT TEKFİLİ DEĞERLENDİRME 

DEĞERLENDİRME KONULARI    

Fiyat Politikası 40   

TOPLAM PUAN 40   

    

GENEL TOPLAM PUANI 100   

YUKARIDAKİ VERİLEN PUAN SÜTUNU TOPLAM PUANINA GÖRE: 

 UYGUN UYGUN DEĞİL 

Teknik Tekliften 40 puandan aşağıda bir puan alınmıştır ve finansal 
değerlendirmeye alınamaz. 

  

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       :  


