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KARAR

Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait, Bayramiç İlçesi, Camikebir Mahallesi, 52 ada, 1 parsel, 555,58m2 yüzölçümlü, 18
m2'lik işyerinin; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 51/a maddesi uyarınca, 1 yıl süreli olarak, 100,00TL muhammen aylık kira
bedeli üzerinden, 04 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 13.35’da İl Encümeni salonu ve huzurunda ihalesineEncümenin 20.04.2017
gün ve 186 Sayılı kararı ile karar verilmiş idi;

Anılan gün ve saatte 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 teslim edilen dosya ve belgelerin eksiksiz olduğu görülmüş olup ihaleye konu evrak ve belgeleri tamamlayıp, işin
teminatını yatırarak ihaleye katılma yeterliliği sağlayan katılımcı ile ihale açılmıştır;
Yapılan iş bu ihaleye “İbrahim DEMİRTAŞ” iştirak etmiş, başka da herhangi bir katılım olmamış, işin açık arttırma aşamasına
geçilip pey ileri sürülme süreci sonucunda ihale bedeli olarak talipli 125,00TL’yi taahhüt etmesi ve taahhüt edilen bu fiyat
Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden;
Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait, Bayramiç İlçesi, Camikebir Mahallesi, 52 ada, 1 parsel, 555,58m2 yüzölçümlü, 18
m2'lik işyerinin; 125,00-TL aylık kira bedeli üzerinden, (1) 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.

Başkan
Celil SEZGİN
Genel Sekreter Yardımcısı

Üye

Üye

Üye

Üye

SONER ATEŞLİ
Mali Hizmetler Müdürü

Oktay ARSLAN
İl Genel Meclis Üyesi

Sevil YÜKSEL
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V.

Turan TUMAY
İl Genel Meclis Üyesi

Üye
Tayfun SEVİM
İl Genel Meclis Üyesi
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