TEKNİK ŞARTNAME
ÇORAP İMALATÇILARININ DIŞ PAZARLARA AÇILIMI UR-GE PROJELERİ
“ABD Veritabanı PR/Danışmanlık Hizmet Alımı “

Sözleşme Adı: “ABD Veritabanı PR/Danışmanlık Hizmet Alımı”
TANIMLAR
İstekli
Yüklenici
Hizmet
İTKİB
İHKİB
Sözleşme
Sözleşme Tarihi

: Teklifi veren firma
: İhaleyi kazanan firma
: İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz
bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.
: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği
: Yüklenici ile İHKİB arasında imzalanan sözleşme.
: Yüklenici ile sözleşme yapılma tarihidir.

1. ARKA PLAN:
1.1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi
Bu hedefe ulaşmak için belirlenen strateji ise kümelenme yaklaşımı ile firmaların üretimde orta ve ileri
düzey teknolojiyi kullanarak, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat
potansiyeli yakalayabilmelerini sağlamaktır. Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde teknik bilgi
paylaşımını destekleyerek inovatif çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kümelenme
yaklaşımı uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu yaklaşım ile aynı sektörde faaliyet gösteren
firmaların bir küme oluşturarak ortak hedeflere yönelik bir sinerji yakalamaları ve bu sinerjiden
faydalanarak hedef pazarda daha güçlü bir algı yaratmaları hedeflenmektedir. Türkiye’nin ihracat
hedefine ulaşma sürecinde benimsediği kümelenme yaklaşımı 2010/8 Sayılı Ekonomi Bakanlığı
Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Tebliği’nin 2010 yılında yürürlüğe girmesiyle uygulamaya
geçirilmiştir.
2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Aşağıdaki
Linkten Ulaşabilirsiniz.
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-020193
1.2. Sektör ve Proje Hakkında Genel Bilgi

İşbu şartnameye konu olan hizmet alımı, yukarıda detayları aktarılan URGE tebliği kapsamında
desteklenmekte olan İHKİB Projeleri kapsamında yürütülecektir.

UR-GE Projeleri kapsamında yer alan faaliyetler;
İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması olarak İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamında katılımcı firmaların
ihracat yönünden durum değerlendirilmesi, uluslararası pazar bilgisi, satış, pazarlama, tanıtım ve
üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik kapsamlı rapor
hazırlanmaktadır.
Eğitim ve Danışmanlık Programları: Proje kapsamında; firmaların ihracat kapasitesinin artırılması,
kurumsallaşma ve markalaşma sürecinin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi gibi
firmaları ihracat hedefleri doğrultusunda güçlendirecek konularda eğitim ve danışmanlık verilmektedir.
Yurtdışı Pazarlama Programları: Uluslararası pazarlarda organize edilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri
ve etkinliklere (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri,
eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) katılım, uluslararası ticaret ve alım heyetlerinin düzenlenmesi ile
proje katılımcısı firmaların önemli pazar bilgileri edinmelerinin yanı sıra potansiyel iş birliği ortaklarına
ulaşmalarının da sağlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet tablosunda belirtilen eğitim, danışmanlık ve yurt dışı faaliyetleri birbirini takip eden ve bir
bütün olarak işletmelere katma değer kazandıracak çalışmalar olarak düşünülmelidir. İşletmelerin
sabırla ilk faaliyetlerden başlayarak, kabiliyetlerini geliştirmeleri ve üç yılın sonunda doğrudan ihracat
satışlarını artırmaları ve sürdürülebilir kılmaları hedeflenmektedir. İşbu şartnameye konu olan “ABD
Veritabanı PR/Danışmanlık Hizmet Alımı da söz konusu yol haritasının bir parçası olarak kümelerdeki
firmaların ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir.

2. SÖZLEŞME MAKAMI
Sözleşme Makamı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) çatı kuruluşu altında yer
alan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)’dir.
2.1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi
İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte
olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye
katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.
2009’dan bu yana Türkiye’de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 60 ihracatçı birliği vardır.
İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu
genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel
hatları ile tanımlanmıştır.
Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İstanbul Tekstil
ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik
bulunmaktadır. Bunlar,
·

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;

·
·
·

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

Başvuran kurum olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) yaklaşık 10.000 kayıtlı
firma üyesi ile sektörünün önde gelen kuruluşudur. Birçok yerel ve ulusal projeyi başarı ile yönetmiş
olan Birlik proje uygulaması konusunda oldukça deneyimlidir. İHKİB’in ana amacı iştigal sahası
içerindeki sektörlerde Türkiye’nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve
uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin
geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.
3.

İşin Kapsamı

İHKİB tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ kapsamında ‘Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı UR-GE” projesi yürütülmektedir. Söz
konusu Proje kapsamında çorap küme firmalarımızın ABD pazarına ihracatını desteklemek amacıyla
ABD de yerleşkesinde çorap satın almacıların bilgileri bulunduğu ‘Satınalmacı Veritabanı’ temin
edilmesi planlanmaktadır.
Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı UR-GE kümesi için potansiyel / uygun satınalmacılardan
oluşan bir veri tabanı hazırlayacaktır ve Sözleşme Makamı ile paylaşılacak. Hizmet Sağlayıcı, her bir
küme firmanın profiline (ürün gamı, üretim kapasitesi, müşteri portföyü, fiyat skalası vb) göre 40 kişilik
satınalmacı listesini hazırlayacaktır. Veritabanı listesinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:
•
•
•
•
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Satınalmacı Firma İsmi
İlgili Yetkililerin İsimleri ve Görev Tanımları
İlgili Yetkililerin İletişim Bilgileri (email ve telefon)
Satınalmacı Firma hakkında Genel Bilgi
Lojistik ve Zamanlama;

• Hizmetin Sağlanacağı Yer: New York /ABD
• Uygulama Tarihi: 10 Eylül 2018
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Özel Gereksinim ve Şartlar

İsteklinin aşağıdaki gereklilikleri sağlaması beklenmektedir;
•

Teknik Şartnamenin her sayfasına kaşe ve imza yapılmak suretiyle e posta ile gönderilmesi

•

Teklifte “HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ UR-GE PROJELERİ- ABD Veritabanı PR/Danışmanlık Hizmet
Alımı” Teknik Şartnamesi uyarınca hazırlanmıştır.” ibaresi yer almalı ya da işbu şartnamenin
her bir sayfası paraflanarak teklif dosyasına eklenmelidir.

•

Şartname ekinde yer alan ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle e posta ile
gönderilmesi

•

Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar TL cinsinde rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.

•

Teklifler KDV dahil verilecek olup, 1/1/2019’a kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

•

Son Teslim Tarihi: 5 Eylül 2018 / 17:00’a kadar (Teklif dosyası sözleşme makamının adresine
eposta yoluyla son teslim tarihine kadar teslim edilmiş olmalıdır.)

İletişim:
deniz.cottrell@itkib.org.tr / 0212 454 0419

Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

EK-1 MALİ TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı
Hizmet Alımı“

: Hazır Giyim Sektörü UR-GE Projeleri “ABD Veritabanı PR/Danışmanlık

İsteklinin adı

:………………………

TEKLİF EDİLEN HİZMET

ÇALIŞACAK KİŞİ SAYISI

SATINALMACI BAŞINA
TOPLAM BEDELİ

ABD Veritabanı PR/Danışmanlık

Not: Verilecek olan teklifler firma başına ve KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı
ayrı belirtilecektir. İstekli, teklifini ekli teknik şartnamedeki işin kapsamı, usul ve esaslar uyarınca
verdiğini kabul eder.

İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza

