ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΤΠ’ ΑΡ. 28/2021 : ΑΓΟΡΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΤΟ ΔΠΟΥΙΚΧΝ
ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΦΟΤ
__________________________________________________________________________
Ο Δήκνο Πάθνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ αγνξά ππεξεζηώλ δύν επνρηθώλ εηζπξαθηόξσλ γηα
ηηο δεκνηηθέο παξαιίεο.
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν, λα απεπζύλνληαη ζηνλ Δήκν Πάθνπ
θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ ηνπ Δήκνπ (είζνδνο Δεκνηηθνύ Μεγάξνπ),
κέρξη ηελ Παξαζθεπή 6 Μαΐοσ 2021 θαη ώξα 12.00. Σην θάθειν λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε
"Γηαγφληζκός σπ’ αρ. 28/2021: Αγορά σπερεζηώλ εποτηθώλ εηζπραθηόρφλ".
1. ΠΡΟΦΔΡΟΝ
Οπνηνζδήπνηε Οηθνλνκηθόο Φνξέαο, θπζηθό πξόζσπν.
2. Γηάρθεηα αγοράς σπερεζηώλ :
Οη εηζπξάθηνξεο ζηελ Δεκνηηθή Παξαιία ζα εξγάδνληαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα: 1.5.2021 –
30.11.2021
3.Γηαδηθαζία επηιογής: Η επηινγή ζα γίλεη κεηά από αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα
κε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Αμηνιόγεζεο (Έληππν 1) όζσλ
ζα θξηζεί όηη πιεξνύλ ηνπο όξνπο/πξνϋπνζέζεηο ππνςεθηόηεηαο κεηά από ηελ πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε.
4. ύλοιο φρώλ παροτής σπερεζηώλ : 9 ώξεο θαζεκεξηλά (από ηηο 9.00 π.κ. – 6.00 κ.κ.)
5. Δίδος απαζτόιεζες:
Η απαζρόιεζε αλαηίζεηαη εξγνιαβηθά
εξγάηε ή ππαιιήινπ ζην Δήκν.

θαη ζε θακία πεξίπησζε δε ζπληζηά θαζεζηώο

6. Πιερφκή :
Οη εηζπξάθηνξεο – θαζαξηζηέο ζηηο Δεκνηηθέο Παξαιίεο ( ΣΟΔΑΠ θαη ΔΗΜ. ΜΠΑΝΙΑ) ζα
ιακβάλνπλ ην πνζό ησλ 500 επξώ κεληαίσο ζηνλ θάζε εηζπξάθηνξα θαη ζα έρνπλ πξνκήζεηα
10% επη ηεο πώιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ. ε περίπηφζε ποσ δελ ζσκπιερώλεηαη φς ακοηβή
ηο ποζό ηφλ 1300 εσρώ γηα ηολ θαζέλα, ηόηε ν Δήκνο ζα θαηαβάιιεη πεξαηηέξσ πνζό
κέρξη 200 επξώ ην κέγηζην γηα ζπκπιήξσζε ηνπ κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο ηνπ θαζελόο . H
πιεξσκή ζα γίλεηαη κηα θνξά ηνλ κήλα κεηά από πξνζθόκηζε ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ.
7. Καζήθοληα – θύζε εργαζίας:
Είζπξαμε εηζηηεξίσλ, θαζαξηόηεηα ηνπ ζεκείνπ ηεο παξαιίαο ζην νπνίν ζα πξνζθέξνληαη
ππεξεζίεο είζπξαμεο , θαζαξηόηεηα, θύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνύ, απνιύκαλζε
ηνπ ρώξνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δεκνηηθνύ Υγεηνλνκηθνύ Επηζεσξεηή .Θα εθηεινύλ
νδεγίεο ηνπ Επηζεσξεηή Παξαιηώλ ή θαη άιισλ εμνπζηνδνηεκέλσλ Λεηηνπξγώλ ηνπ Δήκνπ.

Πρόγρακκα Καζαρηόηεηας
1. Ταθηηθή εκεξήζηα θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη μαπιώζηξεο
θαη νη νκπξέιεο, ησλ δηαδξόκσλ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ.
2. Ταθηηθόο εκεξήζηνο θαζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε όισλ ησλ άρξεζησλ πιηθώλ /
ζθπβάισλ από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ηα ζθπβαινδνρεία
3. Σπζηεκαηηθόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ μαπιώζηξσλ, νκπξέισλ, ηξαπεδηώλ,
ζηαρηνδνρείσλ, ζθπβαινδνρείσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ρώξνπο
επζύλεο.
4. Η απνιύκαλζε ησλ μαπιώζηξσλ , νκπξέισλ, ηξαπεδηώλ, ζηαρηνδνρείσλ θαη άιινπ
αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ηνπ
ππάιιεινπ, θαηά ηελ ώξα νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαηά ηελ ώξα απνρώξεζεο
επηζθεπηώλ θαη όηαλ ζα πξνζέξρνληαη λένη επηζθέπηεο.
5. Σπκκόξθσζε κε ηα δηαηάγκαηα , νδεγίεο , θαλνληζκνύο ή λόκσλ ζύκθσλα κε ηνλ
Πεξί Λνηκνθαζάξζεσο Νόκν.

8.Έιεγτος
Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη από ηνλ Επηζεσξεηή Παξαιηώλ ή θαη άιισλ εμνπζηνδνηεκέλσλ
Λεηηνπξγώλ ηνπ Δήκνπ.
9. Σερκαηηζκός αγοράς σπερεζηώλ :
Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο πεξηόδνπ αγνξάο ππεξεζηώλ ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα ε ζπλεξγαζία
ρσξίο λα παξέρεηαη άιιε / εηδηθή εηδνπνίεζε. Ο Δήκνο κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηελ αγνξά
ππεξεζηώλ νπνηεδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν κε γξαπηή εηδνπνίεζε. Σε πεξίπησζε πνπ ν
εηζπξάθηνξαο - θαζαξηζηήο επηζπκεί λα απνρσξήζεη πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ αγνξάο
ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνλ Δήκν ηνπιάρηζηνλ δύν εβδνκάδεο πξνεγνπκέλσο
ώζηε ν Δήκνο λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο αληηθαηάζηαζήο ηνπ.
Ο Γήκος επηθσιάζζεη ηο δηθαίφκα ηοσ λα δηαθόυεη ηελ παρούζα δηαδηθαζία ζε
οποηοδήποηε ζηάδηο γηα ιόγοσς δεκοζίοσ ζσκθέροληος ή αιιαγής ζσλζεθώλ ποσ
επερεάδοσλ ηελ ποιηηηθή ηοσ Γήκοσ.
10. Οη Εηζπξάθηνξεο – θαζαξηζηέο ζα επσκίδνληαη θαη ζα θαηαβάιινπλ νη ίδηνη Φόξν
Εηζνδήκαηνο θαη ηηο από ην
Νόκν αλαγθαίεο ζπλεηζθνξέο ζηα Τακεία Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ , θαη/ή νπνηεζδήπνηε άιιεο από ηνλ Νόκν αλαγθαίεο ζπλεηζθνξέο ζε
νπνηαδήπνηε άιια Τακεία θαη/ή Σπκβνύιηα θαη/ή Σπλδέζκνπο θαη/ή Αξρέο σο Απηνηειώο
Εξγαδόκελνη.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Καιή γλώζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
2. Οη άξξελεο αηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή
λα έρνπλ λόκηκα απαιιαγεί από απηέο.
3. Λεπθό πνηληθό κεηξών.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΓΙΑΦΟΡΑ
1. Οη αηηεηέο πνπ πιεξνύλ ηηο πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο δπλαηόλ λα θιεζνύλ ζε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηξηκεινύο επηηξνπήο θαη λα θαηαζέζνπλ βηνγξαθηθό
ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ .
2. Όζνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζα αμηνινγεζνύλ κε γλώκνλα ηελ ηθαλόηεηα
δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ζηνλ θαιύηεξν δπλαηό βαζκό.
ΔΝΣΤΠΑ ΠΡΟ ΤΠΟΒΟΛΗ





Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ιεπθνύ πνηληθνύ κεηξώνπ
Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθό Γελλήζεσο ή Δειηίν Ταπηόηεηαο.
Αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Σηξαηνύ ( γηα ηνπο άξξελεο αηηεηέο κόλν).

ΕΝΤΥΠΟ1
Πίνακαρ Κπιτηπίων Αξιολόγησηρ

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ

Σςνηελεζηήρ
βαπύηηηαρ (%)

Πείπα ζε ζσέζη με ηο ανηικείμενο ηηρ Σύμβαζηρ
50%
Πποζωπικόηηηα
30%
Ακαδημαϊκά Πποζόνηα

20%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100%

