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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της Εργασίας:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΡΑΧΩΝ »
Ο Δήμος ΙΚΑΡΙΑΣ διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών στις 12:00 π.μ.) στο Δημαρχείο ΙΚΑΡΙΑΣ θα διεξαχθεί με
ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού
εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού, πάνω σε
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα για την εργασία με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΡΑΧΩΝ»

Η εργασία περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Ραχών (επιχωματώσεις).
Ο προϋπολογισμός της εργασίας, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 2/2018 από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας, ανέρχεται στο ποσό των 10.101.95 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ικαρίας Αγ.
Κήρυκος , μέχρι και τις 15-03-2018.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Εργολήπτες Δημοσίων Έργων με κατηγορία σε Έργα Οδοποιίας Α1 και πάνω.
β. Εμπειροτέχνες οι οποίοι έχουν το δικαίωμα από το νόμο να συμμετέχουν σε δημοπρασίες για το
ποσό και την κατηγορία του δημοπρατούμενου έργου.
Οι συμμετέχοντες
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που
αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έως
31/7/2018 .
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Ικαρίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, αρμόδιος
υπάλληλος ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλ.:2275350428 Φαξ:2275023538) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ικαρία,1/3//2018
Ο Δήμαρχος Ικαρίας
Στυλιανός Σταμούλος

