ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
& ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
μέσω Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
Θανάσης Πετμεζάς
Δ/νων Σύμβουλος cosmoONE

Τα βήματα
1. Εγγραφή Νομικών και Φυσικών
Προσώπων στο portal Ηλεκτρονικών
Προμηθειών της cosmoONE

• Είναι προαπαιτούμενο κάθε ηλεκτρονικής συναλλαγής Β2Β
• Η διαδικασία περιλαμβάνει την συμπλήρωση στοιχείων εταιρίας και χρηστών.
• Η cosmoONE, μετά από έλεγχο, αποστέλλει τους κωδικούς πρόσβασης στους
χρήστες

2. Υποβολή Δικαιολογητικών
Συμμετοχής μέσω συστήματος
tenderONE

• Οι χρήστες μέσω των κωδικών τους, εισερχόμενοι στην εφαρμογή sourceONE,
επιλέγουν την κατηγορία, ή τις κατηγορίες τους
• Αναρτούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους.
• Υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, λαμβάνουν από το σύστημα
ενημέρωση 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 προσφορές τους μέσω μειοδοτικής δημοπρασίας
• Πριν την δημοπρασία, θα προηγηθεί 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.

Εγγραφή Νομικών & Φυσικών προσώπων
1.

Δεν απαιτούνται διαφορετικοί χρήστες , ούτε διαφορετικοί κωδικοί για την πρόσβαση στις δύο
εφαρμογές, δηλ. την εφαρμογή ανάρτησης δικαιολογητικών και την εφαρμογή ηλεκτρονικών
δημοπρασιών. Ο ίδιος χρήστης εταιρίας ή το φυσικού πρόσωπο, μπορεί να εχει πρόσβαση με το ίδιο σετ
κωδικών.

2.

Αν μία εταιρία/φυσικό πρόσωπο, λαμβάνει μέρος σε περισσότερες από μία κατηγορίες, αλλά με ένα έργο
ανά κατηγορία, μπορεί να συμμετέχει με ένα χρήστη. Ο χρήστης αυτός θα αναρτήσει διαδοχικά τα
δικαιολογητικά συμμετοχής σε κάθε κατηγορία και έργο και θα λάβει μέρος στις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες που θα διεξαχθούν σειριακά.

3.

Αν μία εταιρία/φυσικό πρόσωπο, λαμβάνει μέρος σε μία κατηγορία, με δύο ή περισσότερα έργα, θα
χρειαστεί να εγγραφούν ως χρήστες, τόσα εξουσιοδοτημένα στελέχη της εταιρίας (ή Φυσικού
Προσώπου) , όσα και τα έργα. Οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να διαφοροποιούνται τουλάχιστον στο e-mail
τους.

4.

Το ΑΦΜ χρησιμοποιείται για μοναδικό κλειδί στην εγγραφή εταιριών και φυσικών προσώπων. Αν το
ΑΦΜ υπάρχει, σημαίνει ότι η εταιρία/φυσικό πρόσωπο είναι ήδη εγγεγραμμένη και ακολουθείται μόνο
η διαδικασία επιλογής κατηγορίας και αριθμού έργων.

5.

Κοινοπραξίες και ενώσεις εταιριών που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, σημειώνουν την αντίστοιχη επιλογή και
εγγράφονται ως εταιρίες με «ψευδοΑΦΜ» που παράγει το σύστημα της cosmoONE.

Υποβολή Δικαιολογητικών
Με τους κωδικούς του, ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή, όπου θα του παρουσιαστούν
18 επιλογές έργων, 6 για την κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες ως ακολούθως
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κατηγορία Ι - ΦΒ Εγκαταστάσεις <= 1 MW , ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Κατηγορία Ι – ΦΒ Εγκαταστάσεις <= 1 MW , ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κατηγορία Ι - ΦΒ Εγκαταστάσεις <= 1 MW , ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κατηγορία Ι - ΦΒ Εγκαταστάσεις <= 1 MW , ΟΜΟΡΥΘΜΗ / ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ / ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κατηγορία Ι - ΦΒ Εγκαταστάσεις <= 1 MW , ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κατηγορία Ι - ΦΒ Εγκαταστάσεις <= 1 MW , ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ)

Και αντίστοιχα για την κατηγορία ΙΙ και ΙΙΙ.
Θα επιλέξει την κατηγορία (ες) στην οποία συμμετέχει.
Με την είσοδο του στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα δει ένα πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής.

Ορισμένα δικαιολογητικά θα είναι σε μορφή υποδείγματος, τα οποία μπορεί ο χρήστης :
✓

Να τα «κατεβάσει», (download) στον προσωπικό του υπολογιστή,

✓

να τα συμπληρώσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού,

✓

να τα μετατρέψει σε μορφή pdf και

✓

να τα «ανεβάσει» (upload) στην εφαρμογή.

Ο χρήστης, μπορεί μετά την υποβολή, να δει μέσω του συστήματος τα δικαιολογητικά που έχει αναρτήσει.
Η ΡΑΕ, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δικαιολογητικά, πριν το τέλος της ημερομηνίας λήξης υποβολής τους.

Δημοπρασία
ΓΕΝΙΚΑ
Θα γίνουν τρείς δημοπρασίες, μία για κάθε κατηγορία έργων, σε αλληλουχία την ιδια ημέρα.

Μόνο οι εταιρίες 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 ιδια κατηγορία (Ι ή/και ΙΙ ή/και ΙΙΙ ) θα συμμετέχουν με διαφορετικούς
εξουσιοδοτημένους χρήστες και θα έχουν ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους κατά το στάδιο της Δημοπρασίας.

Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις
•

Συμμετοχή τους σε δοκιμαστική Δημοπρασία (dry run)

•

Κανονική Δημοπρασία.

Το Help Desk της cosmoONE θα είναι διαθέσιμο σε ολη την διάρκεια της διεξαγωγής των dry runs για επίλυση τεχνικών
ερωτημάτων και τυχόν προβλημάτων.
Εταιρίες που επιθυμούν «εκπαίδευση με φυσική παρουσία εισηγητή» στις εγκαταστάσεις τους (έναντι χρέωσης), θα
πρέπει να έρθουν σε επαφή απ’ ευθείας με την cosmoONE.

Σενάριο Δημοπρασιών (1/3)
1. Θα χρησιμοποιηθεί «τροποποιημένος τύπος αμερικανικής μειοδοτικής δημοπρασίας» και για τις
τρείς κατηγορίες της ανταγωνιστικής διαδικασίας και θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες πλην αρχικών
τιμών (τιμή εκκίνησης, ποσότητες, βήμα)
2. Η ισχύς κάθε έργου θα είναι εισηγμένη στο σύστημα πριν την έναρξη της δημοπρασίας και θα
φαίνεται στην οθόνη του συμμετέχοντος. 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.
3. 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. Προσφορές που υποβάλλονται εκτός χρόνου και με τιμή είτε μεγαλύτερη της τιμής
εκκίνησης, είτε μεγαλύτερη ή ίση από την προηγούμενη προσφορά του ιδίου συμμετέχοντος,
απορρίπτονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στην κατάταξη.
4. 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 (2/3)
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 της βάθμωσης των ποσοτήτων, 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.

Σενάριο Δημοπρασιών 3/3
•

Κάθε δημοπρασία θα διαρκέσει 30’ και δεν θα περιλαμβάνει παρατάσεις. Το σύστημα ειδοποιεί τους
χρήστες στα τελευταία λεπτά για την επικείμενη λήξη της δημοπρασίας.

•

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

Υπόδειγμα οθόνης συμμετέχοντος

Εξέλιξη Δημοπρασίας

cosmoONE Hellas Marketsite S.A.
❑ Η cosmoONE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ξεκίνησε την εμπορική της
δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2001.
❑ Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταιρίες: ΟΤΕ (30,87%),
COSMOTE (30,87%), Alpha Bank (15%), ΔΙΗΝΕΚΗΣ Πληροφορική (13,18%)
και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (10,08%).
❑ H cosmoONE κατέχει κυρίαρχη θέση στον τομέα του διεπιχειρησιακού
Ηλεκτρονικού Εμπορίου [B2B] και παρέχει υπηρεσίες σε Δημόσιους και
Ιδιωτικούς Οργανισμούς που σχετίζονται με
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Συγκέντρωση και επεξεργασία αιτημάτων αγορών
Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς
Μειοδοτικές Δημοπρασίες αγορών
Πλειοδοτικές Δημοπρασίες Πώλησης & Εκποίησης
Δυναμικά Συστήματα Αγορών
Ηλεκτρονικούς καταλόγους Β2Β και Ηλεκτρονικές Παραγγελίες
Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας για ηλεκτρονικές προμήθειες

http://www.cosmo-one.gr
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cosmoONE & Ενεργειακά Προϊόντα

Ενδεικτικά : Δημοπρασίες για Αγαθά, Έργα και Υπηρεσίες

cosmoONE & Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

% Reduction (On
Budget)

Budget Price

Reduction (On Budget)

# of Lots

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

332,618,387

13.72%

45,635,243

471

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

285,437,165

21.59%

61,621,347

684

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

240,922,409

21.62%

52,084,464

695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

149,941,249

20.29%

30,415,660

491

ΧΑΡΤΙ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ

92,762,893

17.99%

16,690,965

369

ΧΗΜΙΚΑ

37,201,020

5.22%

1,940,292

188

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

36,668,066

12.80%

4,693,958

483

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

32,154,351

13.28%

4,271,244

337

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

31,810,841

31.12%

9,900,273

156

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

25,860,277

14.68%

3,795,705

397

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

14,733,423

31.47%

4,636,546

362

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ

7,346,211

24.17%

1,775,556

92

ΤΡΟΦΙΜΑ

4,210,881

7.16%

301,448

237

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ

2,079,850

6.16%

128,029

4

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1,066,480

18.03%

192,244

14

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

60,715

13.70%

8,321

2

ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

12,600

33.00%

4,158

1

1,328,678,936

18.18%

241,613,408

4,916

ΣΥΝΟΛΟ

270,276

49,148

Χρήστες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Ιδιωτικός Τομέας

Χρήστες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Δημόσιος Τομέας

Χρήστες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Τομέας Υγείας

Χρήστες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Δήμοι

Χρήστες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
στο εξωτερικό

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

