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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                              
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) 
 

 

 

  

       
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Απλούστευση των Διαδικασιών του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε. της Πράξης «Απλούστευση των Διαδικασιών του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε.» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Τετάρτη, 21/03/2012 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα κριτήρια στο τεύχος προκήρυξης. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 
εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (966.000,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% ή σε ένα 
εκατομμύριο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες, εκατόν ογδόντα ευρώ 
(1.188.180,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 23%. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%). Η χρηματοδότηση θα 
πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 034/8 - 
2010ΣΕ03480049). 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το αναλυτικό 
τεύχος διακήρυξης και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του 
αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης. Το ποσό που θα πρέπει να 
καλύπτεται είναι το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 
πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ (59.409,00 €). 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις εταιριών, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες 
εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με αντικείμενο 
απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναδιοργάνωσης 
επιχειρήσεων και οργανισμών και που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων ή/και 
εταιρειών και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό 

συμμετοχής εκάστου και το ειδικό μέρος του Έργου με το 
οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 

 Ότι έκαστος καλύπτει την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείμενο που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καλύπτεται από 
ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση 
και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και 
τεκμηριωμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες, με βάση τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β’ της 
διακήρυξης: 
 Υλοποίηση έργων αποτύπωσης, αξιολόγησης και 

ανασχεδιασμού διαδικασιών στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό 
τομέα με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης 
διαδικασιών. 

 Υλοποίηση έργων εφαρμογής ανασχεδιασμένων διαδικασιών 
ή/και την υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης αλλαγής στο 
δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να 
προτείνουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα 
αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, 
ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα 
αναλάβουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. 
 
(Αναλυτικά κριτήρια συμμετοχής καθώς και απαραίτητα 
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος 
διακήρυξης)  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι 
(6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 24/11/2012. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή 
μέρος του έργου. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Ο φάκελος της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα www.ypakp.gr και σε έντυπη στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής (Δραγατσανίου 8, 5ος όροφος, Τ.Κ. 101 10, 
Αθήνα). Σχετική Περίληψη της Διακήρυξης του Ανοικτού 
Διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση σε ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στον τοπικό τύπο.  

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση της Προκήρυξης 
Διαγωνισμού: 
 Στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (1η 

αποστολή για δημοσίευση): 21/03/2012 
 Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων: 21/03/2012 
 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης:22/03/2012. 



 3 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Προκήρυξης μέσα σε είκοσι δύο (22) ημέρες από τη δημοσίευσή 
της και η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει επί των διευκρινήσεων 
το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την εκπνοή της ως άνω 
προθεσμίας. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι την 22/05/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Δραγατσανίου 8, 5ος όροφος, 
Τ.Κ. 101 10, Αθήνα) 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Δραγατσανίου 8, 5ος όροφος, Τ.Κ. 101 10, 
Αθήνα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

23/05/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής (Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα) 

                                                                               
                                                                       Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ.ΕΠ.Ε    
 
                                                                                      
                                                                                 Δρ.ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ   
 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από 
Εθνικούς Πόρους (15%). Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του 
ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» 
 
 
 
 
 


