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Mülga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünün 1995 yılında açtığı, 5329574461312 koordinatlarındaki sondaj kuyusu,
zamanla köy yerleşim alanı içinde kaldığı ve yüzeysel kirlilik nedeniyle artık kullanılmadığı için Sığırcık Köy Tüzel Kişiliği
tarafından sulama amaçlı kiralama talebi Encümenimizin 02.03.2017 gün ve 101 sayılı kararı ile incelemeye alınmış idi;
İhale günü ve saatinde Encümen salonunda Komisyon ve katılımcılar önünde işin şartnamesi salonda bulunanların
yüzlerine okunarak, şartnamede öngörülen belgelerin kontrolüne geçilmiş ve yapılan incelemede ihaleye iştirak etmek üzere
müracaatta bulunan ve dosya teslim eden müracaatçının belgelerinin eksiksiz olduğu görülmüş olup ihaleye konu evrak ve
belgeleri tamamlayıp, işin teminatını yatırarak ihaleye katılma yeterliliği sağlayan katılımcı ile ihale açılmıştır.
Mülga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünün 1995 yılında açtığı, 5329574461312 koordinatlarındaki sondaj kuyusu,
zamanla köy yerleşim alanı içinde kaldığı ve yüzeysel kirlilik nedeniyle artık kullanılmadığı için Sığırcık Köy Tüzel Kişiliği
tarafından sulama amaçlı kiralama ihalesine Sığırcık Köy Muhtarlığı adına Muhtar “Nazım DENİZCİ” iştirak etmiş, başka da
ihaleye herhangi bir katılım olmamış, açık arttırma aşamasına geçilip pey ileri sürülme süreci sonucunda katılımcı işin ihale
YILLIK bedelini 480,00TL+KDV i taahhüt etmesi ve taahhüt edilen fiyat Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden;
Yukarıda detayı verilen kuyunun 480,00TL+KDV yıllık kira bedeli üzerinden, 3 yıl süreli olarak ve taahhütnamesinde
belirttiği faaliyette kullanması, olabilecek tüm masraf ve diğer giderlerinin müstecir tarafından karşılanması, kira bedellerini
muntazaman ödenmesi ve kira özel şartnamesine harfiyen uyulması kayıt ve şartıyla, şartnamesi gereğince ilgilisine ihalesine
ve gereği için evrakın İl Özel İdaresine tevdiine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
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