
   

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

     Ο Δήμος Σερίφου πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» Δήμου Σερίφου 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400,00 με το ΦΠΑ.   

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει: 

1. τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (υπεύθυνη δήλωση  , φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα)  

2. την τεχνική προσφορά  με τις κάτωθι προδιαγραφές  : 

1.  Ένα ελκόμενο από γεωργικό εκλυστήρα ιπποδύναμης 160Ηρ, μηχάνημα αμμοκαθαρισμού για τον μηχανικό αμμοκαθαρισμό 

μέχρι βάθους 20 εκ των ακτών, για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) χαρακτηρισμένο 

«ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ», με δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 4,5m³. 
Απόδοση μηχανήματος αμμοκαθαρισμού τουλάχιστον 24στρ./ώρα. 

2.       Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του παραπάνω μηχανήματος έργου. 

3.       Εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ακτών, οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν για την τελευταία τριετία 

(2018,2019,2020)Συμβάσεις και Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από φορείς του δημοσίου τομέα ή κατάλογο συμβάσεων από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα σχετικά παραστατικά από φορείς του ιδιωτικού τομέα, ποσού αθροιστικά ίσου με €100.000,00 χωρίς το 

ΦΠΑ, βάσει των οποίων ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει υπηρεσίες σύμφωνες με τις υπηρεσίες που ζητούνται στην 
παρούσα διακήρυξη είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό φορέα. 

4.       Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας ή ισοδύναμο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο  φορέα, στην Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Ακτών. 

5.       Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 εν ισχύ για την περιβαλλοντική διαχείριση ή ισοδύναμο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο  φορέα, στην Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Ακτών. 

6.       Πιστοποιητικό OHSAS 45001:2018εν ισχύ για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων ή ισοδύναμο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο  φορέα, στην Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Ακτών. 

7.       Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 εν ισχύ για τη Διαχείριση της Οδικής Ασφάλειας ή ισοδύναμο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο  φορέα, στην Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Ακτών. 

3. το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν  έως την Τετάρτη 19/05/2021 και ώρα 12.00πμ στον Δήμο 

Σερίφου.                                  

 

                                                                                                                                                    Ο Δήμαρχος  

Ρεβίνθης Κωνσταντίνος  

Ελληνική

Σέριφος       17/05/2021 396 

Αριθ. Πρωτ. : 2367 

 ΠΡΟΣ:  Οικονομικούς φορείς  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ .ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 

Δ/νση: …ΧΩΡΑ ΣΕΡΙΦΟΥ 

 

 

 

 

 


