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IX. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ 26-28 EYLÜL 2019

SERGİ SÖZLEŞMESİ
KATILIMCI FİRMA ÜNVANI
TELEFON
ADRESİ

FAKS
E-POSTA

FİRMA YETKİLİSİ

VERGİ D./NO

STANDA YAZILACAK FİRMA
ADI, MARKA ADI
STANT BEDELİ

8m2

9m2

10m2

12m2

16m2

4.800₺+KDV

5.400₺+KDV

6.000₺+KDV

7.200₺+KDV

9.600₺+KDV

m²

STANT NO

TUTAR

IX. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
VE SERGİSİ
26-27-28 EYLÜL 2019 / DENİZLİ

TOPLAM

…………….. m²

TUTAR
KDV %18
GENEL TUTAR

SÖZLEŞME ŞARTLARI
1. Standlar katılımcı firmaya 25 Eylül Çarşamba günü saat 17:00 da teslim edilecektir.
2. Katılımcı firma kiraladığı sergi alanını 26 Eylül saat 09:00 a kadar teslim almadığı takdirde kongre yürütme kurulu boş
durumdaki sergi alanını dilediği gibi değerlendirebilir. Bu durumda bile katılımcı firma sergi bedelinin tümünü ödemekle
yükümlüdür.
3. Sergi öncesi, sergi sırasında ve sergi sonrasında sergilenen ürünlerin güvenliğinden sergiyi düzenleyen firma sorumlu değildir.
4. Sergiyi düzenleyen tarafından üstlenilen organizasyonun tümü veya bir bölümü ancak mücbir sebeplerle, hükümet veya resmi
makamların muameleleri ile, kargaşalık, grev, ayaklanma, salgın hastalık, savaş, karantina, doğal afet halleri gibi sergi
yönetiminin iradesi dışında kalan durumlarda ertelenebilir.
5. Sergiye katılacak firmalar standlarını en geç 28 Eylül 2019 saat 20:00a kadar boşaltması gerekmektedir.
6. Standlar Octanorm sistemli, doğal alüminyum renginde, paneller ise beyaz renkte olacak.
7. Alınlıklar 40x195 cm ebatlarında suntalam asma alınlar olarak gerçekleştirilecek.
8. Alın yazılar ve stant numaraları folyo kesim harf olarak standart renk ve standart font ile yazılacak. Talep edilmesi halinde firma
alın yazısı olarak kendi tasarımını uygulayabilir.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Anayasanın 135.maddesine dayanılarak çıkarılan 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
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9. Her standa bir adet 3’lü grup priz bağlanacak. Her üç m2’ye bir adet 100wattlık spot takılacak. Spotlar ray spot şeklinde olacak.
10. Her standa 1 adet masa,4 adet sandalye,1 adet banko ve 1 adet çöp kovası verilecektir.
11. 300x400cm olanlar her standa 1 adet 100x100x250(h)cm ölçülerinde kilitli kapılı bir depo odası kurulacaktır.
12. Sergiye katılacak firmaların standlarında bulunan cihazlardan ve teknik malzemelerinden ve doğabilecek arızalardan sergi
firması/ oda sorumlu değildir.
13. Katılımcı kuruluşlar taşıma ve yerleşme sırasında kendi personel ve ekipmanlarını kullanacaktır.
14. Giriş taşınma ve dekorasyon esnasında salonda veya standlarda meydana gelecek hasarlardan, hasar veren firma sorumlu
olacaktır. Hasar firmalardan tazmin edilecek.
15. Sergi alanına trifaze akım verilmemektedir. Yüksek güçte elektrik çekebilecek ekipmanlar ve özel dekorlu sergi alanı talepleriniz
için sözleşme yapmadan önce irtibata geçiniz. Sergi alanındaki elektrik hasarları katılımcı firmadan tazmin edilecek.
16. Sergi stant bedelinin %50 si sözleşme yapıldığında, kalan % 50 si 30 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılacaktır.
17. Sergi katılım sözleşmesi’ni imzalayan katılımcı Firma, sergiye 90 gün kala katılmaktan vazgeçmesi halinde sergi bedelinin
%50’sini, sergiye 90 günden az süre kalması halinde ise tümünü ödemekle yükümlüdür.
18. Ödeme şeklinde belirtilen ve üzerinde anlaşma sağlanan ödeme dönemlerine ait evrak/çeklerin(katılımcı firmaların kendi çeki
kabul edilecektir.)katılımcı firma tarafından tanzim edilerek oda ya sözleşmeyi müteakip verilmemesi halinde oda, sözleşmeyi
dilerse fesih edebilir.
19. Ödemelerinin icra yolu ile takip ve tahsil halinde, gecikme faizi olarak cari banka iskonto faizi tutarında temerrüt faizi
ödeneceğini katılımcı taahhüt etmektedir.
20. İşbu sözleşme katılım teyit formu niteliğinde olup tek asıl kopya olarak düzenlenmiştir ve bir örneği kaşelenip imzalanarak
katılımcı firmaya verilmiştir.
Bu sözleşme nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıklarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

TARAFLARIN ONAYI
DÜZENLEYEN
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ
Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:83
Merkezefendi / DENİZLİ

FİRMA

BANKA BİLGİLERİ: T.İŞ Bankası Yenişehir Şubesi ANKARA Şube Kodu:4218 Hesap No:5994148
IBAN:TR67 0006 4000 0014 2185 9941 48
SÖZLEŞME TARİHİ : ____ /____ / 2019
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