
                                              TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN 

1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır; 

1.1. Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol 

Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme 

faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için İstanbul, İzmir, 

Denizli, Mersin, Kütahya, Edirne, Ordu, Çanakkale, Mardin, Sinop, Kilis, Artvin, Iğdır, 

Gümüşhane, Siirt, Bayburt ve Tunceli illerinde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt 

yapı şartlarının sağlanması ve 01/02/2023-31/01/2026 tarihleri arasında bu tesislerin 

işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile 

ihaleye çıkacaktır. 

1.2. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte 

olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede 

mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri (ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair 

faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık 

taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj 

faaliyetleri; vb. ) yapılacaktır. TSE tarafından; istihdam edilen ve ayni, mali hakları karşılanan 

uzman/uzmanlar vasıtasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. TSE, işletmenin gider ve 

diğer faaliyetlerine müdahil olmayacaktır. 

1.3. İhale üzerinde kalan işletmeci, TSE (Araç) Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve 

ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek olan, ihaleye esas 

paylaşım bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi 

ve arta kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

1.4. Teklifler % oranları eksiltilmesi usulüyle verilecektir. Bu ihalede eksiltmedeki uygun 

bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. 

1.5. İhale dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar 

http://www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE web sitesinde ücretsiz görülebilecektir. 

Ancak ihaleye katılım için 3. maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınmak 

ve belgelendirilmek zorundadır. 

2. İhale konusu işin yapılacağı yerler; ilan metninin sonunda verilen tabloda belirtilen yerler 

olup İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakası olarak iki ayrı yerleşke de birer tesis, diğer illerde 

de birer tesistir. İstekli, illerin tamamına veya birine veya birkaçına kısmi fiyat teklifi verebilir. 

İstanbul ili Anadolu ve Avrupa olmak üzere iki ayrı il gibi değerlendirilecek olup, Anadolu ve 

Avrupa yakalarında ayrı ayrı TSE (Araç) Kontrol Merkeziz açılacaktır. Bu TSE (Araç) 

Kontrol Merkezlerine ait tahmini bedel değeri İdari şartname Ek- 1’de ayrı ayrı olarak 

verilmiştir. 

 

3. Şartnameler ve standart formları oluşturan ihale dokümanları TÜRK STANDARDLARI 

ENSTİTÜSÜ Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA veya 

tüm Türkiye’de bulunan TSE il müdürlükleri/temsilcilikleri/ koordinatörlüklerinin herhangi 

birinden 2.000,00 Türk Lirası bedelle satın alınabilir. Kargo vb. şekilde doküman satışı 

yapılmayacaktır. 

4. İhale 30.12.2022 tarihinde saat 14:00’de Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü 

Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 

5. İhalenin her bir il için ayrı ayrı ve toplam tahmin edilen bedelleri ve bu bedellere göre 

hesaplanmış olan %3’lük geçici teminat tutarları tablo halinde ihale ilan metninin sonunda yer 

almaktadır. 



6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır; 

6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise 

T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. 

6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

6.3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek. 

6.4. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu 

madde hükmünden muaftır). 

6.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

6.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

6.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 

Madde 6.1 ve Madde 6.2'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil 

Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini 

vermek. 

6.8. İmza sirküleri vermek. 

6.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

6.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermek. 

6.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

6.12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı kapsamındaki ilgili standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar). 

6.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek (Kamu Tüzel Kişilikleri 

bu madde hükmünden muaftır). 

6.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde 

hükmünden muaftır). 

6.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun 

bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri 

bu madde hükmünden muaftır). 

6.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak ve dekont veya makbuz ibrası ve alındı 

belgesinin teklif dosyasında sunmak. 

6.17. İdareye iade edilecek Tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı 

makbuzu veya başlangıç tarihi ihale tarihi olmak üzere en az 150 (yüz elli) gün süreli banka 

teminat mektubu vermek. 

6.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin standart formlarında formatı belirlenen teklif mektubu 

vermek (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır). 



6.19. Teklif edilen işyerine ait biri içerden biri dışarıdan 2 (iki) adet fotoğrafı teklif dosyasında 

sunmak. 

6.20. İşyeri istekliye ait ise tapu fotokopisi, değil ise tapu fotokopisi ile kira (ya da ön kira) 

sözleşmesini teklif dosyasında sunmak. 

6.21. İstekli işletmecinin araç kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği iş yeri adresi 

ve şirket unvanı ile uyumlu “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı” nı teklif dosyasında sunmak. 

7. Teklifler 4. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

kapsamında Kapalı Teklif Usulüne uygun biçimde Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım 

Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresine teslim edilecektir. 

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar bu adrese elden verilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz. 

8. İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri; 

Burcu ER : balpgiray@tse.org.tr  – 0 312 592 50 00 

Özcan KARKIN : okarkin@tse.org.tr – 0 312 592 50 00 

Şahin KALEM: skalem@tse.org.tr – 0 312 416 65 14 

Sıra No İl 

Tahmini Bedel 

(31.01.2026'ya 

kadar) 

Geçici Teminat 

Bedeli (%3) 

AKM 

Sınıfı 

1 İstanbul (ANADOLU) 8.412.862,72 ₺ 252.385,88 ₺ A 

2 İstanbul (AVRUPA) 8.412.862,72 ₺ 252.385,88 ₺ A 

3 İzmir 5.618.325,69 ₺ 168.549,77 ₺ A 

4 Denizli 1.585.733,00 ₺ 47.571,99 ₺ A 

5 Mersin 2.407.922,19 ₺ 72.237,67 ₺ A 

6 Kütahya 778.348,11 ₺ 23.350,44 ₺ B 

7 Edirne 594.195,47 ₺ 17.825,86 ₺ B 

8 Ordu 540.564,57 ₺ 16.216,94 ₺ B 

9 Çanakkale 883.225,70 ₺ 26.496,77 ₺ B 

10 Mardin 283.516,74 ₺ 8.505,50 ₺ C 

11 Sinop 224.251,06 ₺ 6.727,53 ₺ C 

12 Kilis  179.890,16 ₺ 5.396,70 ₺ C 

13 Artvin 147.925,09 ₺ 4.437,75 ₺ C 

14 Iğdır 100.916,61 ₺ 3.027,50 ₺ C 

15 Gümüşhane 91.459,47 ₺ 2.743,78 ₺ C 

16 Siirt 73.702,64 ₺ 2.211,08 ₺ C 

17 Bayburt 56.573,05 ₺ 1.697,19 ₺ C 

18 Tunceli 35.336,93 ₺ 1.060,11 ₺ C 
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