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Τα βήματα
1. Εγγραφή Εταιριών και Χρηστών στο
portal Ηλεκτρονικών Προμηθειών της
cosmoONE

• Είναι προαπαιτούμενο κάθε ηλεκτρονικής συναλλαγής Β2Β
• Η διαδικασία περιλαμβάνει την συμπλήρωση στοιχείων εταιρίας και χρηστών
και επιλογή εφαρμογών για τις οποίες εγγράφονται.
• Η αποστολή των στοιχείων υποβάλλεται ως «Αίτηση Εγγραφής»
• Η cosmoONE, μετά από έλεγχο, αποστέλλει τους κωδικούς πρόσβασης στους
χρήστες

2. Υποβολή Δικαιολογητικών μέσω
συστήματος tenderONE

• Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες εισερχόμενοι στην εφαρμογή, επιλέγουν την
κατηγορία, ή τις κατηγορίες τους
• Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες εκπροσωπώντας τις εταιρίες τους, αναρτούν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους.
• Υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και λαμβάνουν από το σύστημα ειδοποίηση
για επιτυχή αποστολή δικαιολογητικών.

3. Υποβολή Ανταγωνιστικών
Προσφορών μέσω συστήματος
auctionONE

• Οι υποψήφιοι που έχουν επιτυχώς περάσει από το στάδιο εξέτασης
δικαιολογητικών από την ΡΑΕ, προσκαλούνται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα
να υποβάλλουν τις τιμές τους μέσω μειοδοτικής δημοπρασίας
• Πριν την δημοπρασία, θα προηγηθεί εκπαίδευση και εκτέλεση δοκιμαστικών
δημοπρασιών με το ιδιο σενάριο για εξοικείωση χρηστών .
• Τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας, διαβιβάζονται στην ΡΑΕ, για την συνέχεια
της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη.

Πλατφόρμα Εγγραφής

Χρήστης
Σύστημα Δημοπρασιών

Δικαιολογητικά

Σύστημα Διαγωνισμών
Category 1
Category 1
Category 1
Category 1
Category 1
Category 1
Category 1
Category 1
Category 1
Category 1

Δικαιολογητικό

Διακήρυξη

Δικαιολογητικά Συμμετοχής &
απαιτούμενα Πιστοποιητικά
Πιστοποιητικά

Οδηγοί συμμετοχής

Υποβολή Αιτήματος Συμμετοχής &Δικαιολογητικών
ΒΗΜΑ 1 – Εισαγωγή στην Εφαρμογή tenderONE

Με τoυς κωδικούς του, ο κάθε χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή, οπου θα βρει τον διαγωνισμό της ΡΑΕ

ΒΗΜΑ 2 – Ανάρτηση Δικαιολογητικών
Με την είσοδο του στον Διαγωνισμό, θα δει ένα πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής.
Κάθε δικαιολογητικό που έχει και συνημμένο υπόδειγμα, θα μπορεί
• Να το «κατεβάσει», (download) στον προσωπικό του υπολογιστή,
• Να το συμπληρώσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού,
• Να το υπογράψει χειρογράφως ως απαιτείται,
• Να το μετατρέψει σε μορφή pdf,
• Να το «ανεβάσει» (upload) .

Υποβολή Δικαιολογητικών (2/2)
ΒΗΜΑ 3 – Υποβολή Δικαιολογητικών
Το σύστημα του αποστέλλει στο e-mail αποδεικτικό επιτυχούς αποστολής των δικαιολογητικών
Η ΡΑΕ, δεν μπορεί να εχει πρόσβαση στα δικαιολογητικά, πριν το τέλος της ημερομηνίας λήξης υποβολής
τους.

ΒΗΜΑ 4 – Έγκριση/απόρριψη Δικαιολογητικών
Μετά την αποσφράγιση την συγκεκριμένη ημέρα & ωρα, τα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιμα στην ΡΑΕ για
αξιολόγηση.
Με το πέρας της αξιολόγησης, η ΡΑΕ θα σημειώσει στο σύστημα τα έργα των οποίων τα δικαιολογητικά
κρίθηκαν πλήρη καθώς και εκείνα τα οποία δεν προκρίνονται στην επόμενη φάση.
Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά με ξεχωριστή ειδοποίηση για κάθε συμμετέχοντα.

Δημοπρασία (1/2)
ΓΕΝΙΚΑ
Μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν επιτυχώς περάσει από το στάδιο των δικαιολογητικών θα προσκληθούν
για την συμμετοχή τους και την υποβολή προσφορών μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.
Εταιρίες με περισσότερα από ένα έργα στην ίδια κατηγορία, θα συμμετέχουν με διαφορετικούς
εξουσιοδοτημένους χρήστες και θα έχουν ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους κατά το στάδιο της Δημοπρασίας.

Χρονοδιάγραμμα

Η ΡΑΕ θα ενημερώσει για το τελικό χρονοδιάγραμμα των Δημοπρασιών, που περιλαμβάνει
• Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού χρηστών
• Συμμετοχή τους σε δοκιμαστική Δημοπρασία (dry run)
• Κανονική Δημοπρασία.

Δημοπρασία (2/2)
Δοκιμαστικές Δημοπρασίες (dry run)
Η cosmoONE θα ανακοινώσει εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμαστικών δημοπρασιών με ιδιο ακριβώς σενάριο
με την κανονική δημοπρασία, στο οποίο οι υποψήφιοι «οφείλουν» να συμμετέχουν. (strongly suggested)

Προγραμματισμός Κανονικών Δημοπρασιών
• Θα χρησιμοποιηθεί «τροποποιημένος τύπος αμερικανικής μειοδοτικής δημοπρασίας»
• Η κατάταξη γίνεται με βάση την τιμή, την ποσότητα και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Αυτό
σημαίνει ότι ΔΕΝ υφίσταται περίπτωση ισοπαλίας
• Η δημοπρασία θα διαρκέσει 30’ και δεν θα περιλαμβάνει παρατάσεις
• Κάθε συμμετέχων, μπορεί να βλέπει μόνο τις δικές του προσφορές
• Τα αποτελέσματα της κάθε δημοπρασίας, ΔΕΝ ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες από την cosmoONE

Σενάριο Δημοπρασιών (1/2)
1. Θα χρησιμοποιηθεί «τροποποιημένος τύπος αμερικανικής μειοδοτικής δημοπρασίας»
2. Η ισχύς κάθε έργου θα είναι εισηγμένη στο σύστημα πριν την έναρξη της δημοπρασίας και θα
φαίνεται στην οθόνη του συμμετέχοντος.

3. Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς αντιπροσωπεύει την παράμετρο της συνολικής διαθέσιμης
ποσότητας στην αμερικανική δημοπρασία, παραμένει σταθερή σε όλη την διάρκεια της
δημοπρασίας και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από κανένα.
4. Κάθε συμμετέχων υποβάλει στο σύστημα προσφορές που διαφοροποιούνται μόνο σε σχέση με την
τιμή τους, τουλάχιστον κατά ένα βήμα.(ή πολλαπλάσια αυτού) Η τιμή μπορεί να είναι μόνο
φθίνουσα.
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός χρόνου, είτε με τιμή μεγαλύτερη της τιμής εκκίνησης, είτε με
τιμή μεγαλύτερη ή ίση από την προηγούμενη προσφορά του ιδίου συμμετέχοντος, απορρίπτονται
και δεν λαμβάνονται υπόψη στην κατάταξη.
6. Σε κάθε έγκυρη προσφορά, το σύστημα κάνει κατάταξη των προσφορών με βάση την τιμή (η
μικρότερη προηγείται), την ποσότητα (η μικρότερη προηγείται) και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς (ο ενωρίτερος προηγείται). Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ υφίσταται ουδεμία περίπτωση
ισοπαλίας, επομένως ουδεμία περίπτωση να υπάρξουν απόλυτα ισοδύναμες προσφορές που θα
είναι αδύνατη η ικανοποίηση τους από την διαθέσιμη ποσότητα.

Σενάριο Δημοπρασιών (2/2)
5. Με βάση την κατάταξη, σε κάθε υποβολή έγκυρης προσφοράς, διενεργείται προσωρινή εκχώρηση
ποσοτήτων, κάτι που απεικονίζεται στην οθόνη κάθε συμμετέχοντος. Ως αποτέλεσμα της
κατάταξης, κάθε συμμετέχων είτε θα δεσμεύει προσωρινά όλη την ποσότητα (=ισχύ) είτε καθόλου.
Ενδιάμεση κατάσταση, δηλ. να εκχωρηθεί μέρος της ποσότητας (=ισχύος) δεν υφίσταται.
6. Με την υποβολή της τελευταίας έγκυρης προσφοράς και την χρονική λήξη της δημοπρασίας, η
τελευταία κατάταξη γίνεται τελική και η αντίστοιχη προσωρινή εκχώρηση γίνεται οριστική.
7. Λόγω των τυχαίων ποσοτήτων που έχουν τα έργα, υπάρχει περίπτωση να παραμείνει αδιάθετη
μικρή ποσότητα στο τέλος της δημοπρασίας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, υπάρχει περίπτωση να
απορριφθεί προσφορά με μεγαλύτερη ποσότητα και χαμηλότερη τιμή, και να γίνει δέσμευση σε
προσφορά με μικρότερή ποσότητα και υψηλότερη τιμή, αν η φθηνότερη προσφορά ζητά ποσότητα
που με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω μη επαρκούς
εναπομείνασας ποσότητας.

Κατάταξη Προσφορών
Τρόπος δέσμευσης ποσότητας
Παράδειγμα για Διαθέσιμη ποσότητα = 500
Κατάταξη

Έργο

Τιμή

Ζητούμενη
ποσότητα

Δέσμευση

Υπολειπόμενη
Ποσότητα

1

Ε1

79

50

50

450

Επαρκεί

2

Ε2

80

120

120

330

Επαρκεί

3

Ε3

80

150

150

180

Επαρκεί

4

Ε4

81

200

0

180

ΔΕΝ Επαρκεί

5

Ε5

82

30

30

150

Επαρκεί

6

Ε6

82

30

30

120

Επαρκεί

7

Ε7

86

150

0

120

ΔΕΝ Επαρκεί

8

Ε8

90

80

80

40

Επαρκεί

A’ Κριτήριο → Χαμηλότερη Τιμή
Β’ Κριτήριο → Μικρότερη Ποσότητα
Γ’ Κριτήριο → Νωρίτερη υποβολή προσφοράς

Α3 καλύτερο και δεσμεύει ποσότητα
Διαθέσιμη ποσότητα = 500
Κατάταξη

Έργο

Τιμή

Ζητούμενη
ποσότητα

Δέσμευση

1

Χ1

79

100

100

400

100

400

2

Υ1

80

40

40

360

40

360

3

Α3

80

60

60

300

60

300

4

Α1

81

60

60

240

X

5

Α4

82

80

80

160

X

6

Μ1

83

110

110

50

110

190

7

Α2

84

50

50

0

50

140

ΑΔΙΑΘΕΤΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Υ1

Υπολειπόμενη Δέσμευση με Υπολειπόμενη
Ποσότητα
αποκλεισμό
Ποσότητα

0

140

Χ1

Μ1

Σημαντικά θέματα
• Κάθε συμμετέχων, κατά την διάρκεια της δημοπρασίας βλέπει
•

Την δική του τελευταία προσφορά

•

Την υπερισχύουσα προσφορά, δηλ. την χαμηλότερη τιμή μονάδας που έχει υποβληθεί στο σύστημα

•

Την (τυχόν) υπολειπόμενη ποσότητα

• Κάθε συμμετέχων κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, δεν μπορεί

•

•

Να ζητήσει ποσότητα διαφορετική (μεγαλύτερη ή μικρότερη) από εκείνη για την οποία έχει υποβάλλει την αρχική
του αίτηση.

•

Να ανακαλέσει την προσφορά του

•

Να δει τις προσφορές των άλλων συμμετεχόντων

Κάθε συμμετέχων κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, ενδέχεται
•

να απωλέσει την προσωρινά δεσμευμένη ποσότητα, λόγω καλύτερης προσφοράς ανταγωνιστή(ών) του

•

να επανακτήσει την απωλεσθείσα ποσότητα που είχε προσωρινά δεσμεύσει, χωρίς να υποβάλλει προσφορά, λόγω
ανακατάταξης των ανταγωνιστών του.

• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, κοινοποιείται εγγράφως από την cosmoONE στην ΡΑΕ και όχι στους
συμμετέχοντες

Εξέλιξη Δημοπρασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΕΠΤΟ
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

