KTMMOB
KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF THE CHAMBERS OF CYPRUS TURKISH ENGINEER AND ARCHITECT

Tarih: 09.08.2017

Sn. Oda Başkanı,
Konu: KTMMOB Hizmet Alımı İhtisas Kurulu Duyurusu :
Aşağıda belirlenmiş genel kriterlere ve ekte verilen ilgili odaların teknik
kriterlerine haiz olan Tescilli Büro Sahibi en az bir İnşaat Mühendisi üye ve en
az bir Makine Mühendisi üyeden oluşacak ekiplerin en geç 15 Ağustos 2017
saat 14.00’a kadar Hizmet Alımı için gerekli belge (ek:1) ile KTMMOB
sekreterliğine münferit olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda
bulunacak üyeler Hizmet Alımı İhtisas Kurulu Genel Kriterlerine uymak koşulu
ile üyesi bulundukları ilgili Odanın teknik kriterlerinde istenen nitelikleri
gösteren belgeleri başvuru ile birlikte sunmak durumundadır.
Sağlık Bakanlığı’na ait Pamuklu Hastanesi Proje Hizmet Alımı Genel Kriterleri:
1- Proje

23-

4-

5-

hizmet alımına 21/2005 KTMMOB Yasası 40. Maddenin
3.Fıkrasında belirtilmiş olan tescilli büro sahibi inşaat mühendisi ve proje
yapma yetkisine haiz makine mühendisi üyeler katılabilirler.
Proje hizmet alımına ilk vizeli proje tarihinden itibaren en az 5 yıl aktif
olarak proje vizelenmiş tescilli büro sahibi üyeler katılabilir.
Talep edilen projeye benzer nitelikte proje yapmış, tamamlamış ve proje
onayı almış olanlarla benzer nitelikteki projede çalışmış olan tescilli büro
sahibi üyeler katılabilir veya öncelikli olarak değerlendirilir. Benzer
nitelik tanımını odalar kendi teknik kriterleri içerisinde belirler. Makine
Mühendisi üye için tescilli büro koşulu aranmaz.
Talep edilen proje kapsamına uygun vizelenmiş projelerde kendisi müellif
olmasa da bu projenin lejantlarında yardımcı ve/veya çizen olarak ismi
kayıtlı olan üyeler katılabilir.
Oda Yönetim Kurullarında, Birlik organlarında ve Hizmet Alımı İhtisas
Kurulunda fiili olarak görev alanlar söz konusu hizmet alımı başvurusuna
katılamazlar.
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6- Büro sahibi üyeler proje hizmet alımı ile yapmış olduğu projeyi takip

eden iki hizmet alımına ve/veya bu projenin başlangıç tarihinden itibaren
1 yıl süre ile hizmet alımına katılamaz. Proje sözleşme tarihi , başlangıç
tarihi olarak esas alınır.
7- Makul ve geçerli bir sebep olmaksızın hizmet alımı ile yapmakta olduğu
projenin uygulamasını bitiremeyen üyeler, bu sürede ilan edilen herhangi
bir hizmet alımı için başvuru yapamazlar.
8- Hizmet alımı genel kriterlerine ilave olarak her oda kendi kriterlerini proje
tipine göre belirleme hakkına sahiptir. Odaların ilave olarak belirleyeceği
kriterler ve her koşulda Hizmet Alımı Genel Kriterleri birbirine ters
düşmeyecek şekilde değerlendirilmelidir.
9- Kamu projesi olması hasebiyle proje hizmet alımına katılacak üyelerin
sözleşme aşamasında problem yaşamamaları için mesleklerini icra
edebilmeyi sağlayacak tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
yürürlükteki herhangi bir Yasaya göre proje yapabilme engeli
bulunmaması ve Maliye Bakanlığı ile KTMMOB arasında mutabık
kalınan Hizmet Alımı Protokolü şartları gereği, sözleşme aşamasında
sunulacak proje bedelinin % 10’u tutarında teminat mektubunun proje
müellifleri tarafından idareye sunulması gerekmektedir.
10- Onur Kurulundan ceza almış olan üyeler ceza aldıkları tarihten itibaren bir
yıl süre ile hizmet alımına başvuru yapamazlar.
11- Proje Hizmet Alımı yöntemi ile proje yapacak üyeler hiçbir koşulda ilgili
projenin ihale ve yapım sürecinde teklif verme müteahhitlik ve/veya
taşeronluk tarafında olamaz ve bununla ilgili bir kuruluş ile çalışamazlar.

Selcan Akyel
KTMMOB Genel Sekreteri

Ek 1 a)
Ek 1 b)
Ek 2 a)
Ek 2 b)
Ek 3

: Tescilli Büro Sahibi İnşaat Mühendisi üye başvuru formu
: Proje yapma yetkisine haiz Makine Mühendisi üye başvuru formu
: İnşaat Mühendisi üyelerin sağlaması gereken teknik kriterler.
: Makina Mühendisi üyelerin sağlaması gereken teknik kriterler.
:Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Mimari Proje. (PDF CD) –
(CD - KTMMOB Sekreterliğinden temin edilecek)

1,Şht İbrahim Ali Sk. Çağlayan.Lefkoşa-KIBRIS Tel: 0392 22 85210 – 2271677 Fax: 0392 22 85151
home page : http: // www.ktmmob.org
e-mail: ktmmob@defne.net

EK:1(a)
Çayırova-Pamuklu Hastanesi Projesi Hizmet Alımı Katılım Belgesi:
Proje Hizmet Alımı Genel Kriterterlerindeki şartları sağladığımızı ve kabul
ettiğimizi beyan eder proje hizmet alımı için başvurumuzu sunarız.
Tescilli Büro Sahibi İnşaat Mühendisi -isim soyisim: …………………………
Oda sicil no – vergi sicil no :…………………… …………………………
Tescilli Büro adı

:………………………………………………...
(imza/kaşe):

Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler:
1. Tescilli Büro Sicil Belgesi sureti.
2. Başvuru yapan tescilli büro sahibi üyenin yapmış olduğu hastane tipi proje
ile ilgili detaylı bilgi.
3. Başvuru yapan tescilli büro sahibi üyenin EK:2’de talep edilen teknik
kriterleri sağladığını destekleyen belgeler.
4. İlgili odanın talep ettiği diğer belgeler.
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EK:1(b)
Çayırova-Pamuklu Hastanesi Projesi Hizmet Alımı Katılım Belgesi:
Proje Hizmet Alımı Genel Kriterterlerindeki şartları sağladığımızı ve kabul
ettiğimizi beyan eder proje hizmet alımı için başvurumuzu sunarız.
Makine Mühendisi (isim soyisim) : ……………………………………………
Oda sicil no–vergi sicil no

:……………… ………………………….

Büro adı (var ise)

:…………………………………………….
(imza/kaşe):

Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler:
1. Güncel Mesleki Vergi Sicil Belgesi sureti.
2. Başvuru yapan tescilli büro sahibi üyenin yapmış olduğu hastane tipi proje
ile ilgili detaylı bilgi.
3. Başvuru yapan tescilli büro sahibi üyenin EK:2’de talep edilen teknik
kriterleri sağladığını destekleyen belgeler.
4. İlgili odanın talep ettiği diğer belgeler.
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K.T.M.M.O.B
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
1, Şht. İbrahim Ali Sok. Çağlayan – Lefkoşa
Tel: 227 0524 – 227 1677 – 228 5210

Fax: 228 5151
Tarih: 31 Temmuz 2017

ÜYELERE DUYURU
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından Çayırova-Pamuklu’da 36 odalı bir hastahanenin statik, ve
mekanik projeleri için KTMMOB’den proje hizmet alımı yapılacaktır. Hizmet alımına katılacak
üyelere; deneyim, yurtiçi ve yurtdışı kurslara katılım, Odanın düzenlediği kurs veya
seminerlere katılım, ihale yönetimi, şartname ve keşif hazırlama, aynı konuda proje yapmış
olma gibi kriterlere göre puan verilecektir. Sözkonusu hizmet alımına başvuracak
üyelerimizin aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
1. Makina Müh. Odası üyesi olup, Odaya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.
2. Tam zamanlı ve profesyonel olarak mekanik proje mühendisliği ifa etmek ve mekanik
proje yapma yetkisine sahip olmak.
3. Kendi adına veya büro adına Vergi Sicil Beyannamesi (Yükümlü Kayıt Belgesi) olması ve
KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi onaylı fatura sahibi olmak.
4. Mekanik proje yapımı, proje ihale dosyası hazırlama, ihale yönetimi ve proje kontrol
hizmetlerinde en az 5 yıl fiili deneyim sahibi olmak. Deneyimin başlama tarihi, odaya
sunulan ilk projenin tarihi veya yapılan ilk kontrolluğun tarihi olmalı ve kanıtlanmalıdır.
5. En az bir adet vizelenmiş ve sonuçlanmış sıhhi tesisat, merkezi ısıtma + klima +
havalandırma (HVAC) tesisatı (tümü bir projede), Yangın tesisatı (sprinkler olmayabilir) ve
Asansör tesisatı yapmış olmak. Bu proje odaya sunulmalıdır.
6. Başvuranın, en az bir adet, ihaleye çıkmış (resmi veya özel) ve sonuçlanmış projesi
olmalıdır.
7. Talep edilen proje kapsamına uygun vizelenmiş projelerde kendisi müellif olmasa da bu
projenin antetlerinde (lejantlarında) yardımcı mühendis, danışman ve/veya çizen olarak
ismi kayıtlı olan üyeler de hizmet alımına katılabilir katılabilir.
8. KTMMOB Onur Kurulu’ndan ceza almış olan üyeler, ceza aldıkları tarihten itibaren bir yıl
süre ile hizmet alımına başvuru yapamazlar.
9. Makul ve geçerli bir sebep olmaksızın hizmet alımı ile yapmakta olduğu projenin
uygulamasını bitiremeyen üyeler, bu sürede ilan edilen herhangi bir hizmet alımı için
başvuru yapamazlar.
10.
Geçmişte hizmet alımından faydalanan üyeler, takip eden bir yıl veya iki hizmet
alımına başvuramazlar.
11.
Oda Yönetim Kurullarında, Birlik organlarında ve Hizmet Alımı İhtisas Kurulunda fiili
olarak görev alanlar hizmet alımına katılamazlar.
12.
Benzer veya aynı konuda referans gösterilecek projeler, talep edilen evraklar (fatura,
yükümlü kayıt belgesi, şartname, keşif raporu, ihale yönetimi, vs), yurtiçi veya yurt dışında
katılınan kurs veya seminerlere ait katılım belgeleri başvuruyla birlikte sunulmalıdır.
Başvurular en geç 15 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Birlik sekreterliğine
yapılmalıdır.
MMO Yönetim Kurulu
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