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Τα βήματα

• 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

1. Εγγραφή Εταιριών και Χρηστών στο 
portal Ηλεκτρονικών Προμηθειών της 

cosmoONE

• 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. 

2. Υποβολή Δικαιολογητικών μέσω 
συστήματος tenderONE

• 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. 

3. Υποβολή Ανταγωνιστικών 
Προσφορών μέσω συστήματος 

auctionONE



Εγγραφή εταιριών & χρηστών (1/2)

ΒΗΜΑ 1 - Εισαγωγή ΑΦΜ

Το ΑΦΜ χρησιμοποιείται για μοναδικό κλειδί στην εγγραφή εταιριών. Αν το ΑΦΜ υπάρχει, ακολουθείται 
μόνο η διαδικασία εγγραφής χρήστη και επιλογής εφαρμογής. Αν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και στην 
εφαρμογή, δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια. 

ΒΗΜΑ 2 - Εισαγωγή στοιχείων εταιρίας και υπεύθυνου επικοινωνίας

Εισάγονται η Πλήρης Επωνυμία, ο Διακριτικός Τίτλος, η Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, μικρό σημείωμα για τις 
δραστηριότητες, και τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας. (ονοματεπώνυμο, θέση και e-mail.)

ΒΗΜΑ 3 – Κατηγοριοποίηση εταιρίας κατά CPV

Εισάγεται ο κωδικός (κωδικοί) δραστηριότητας κατά CPV .

Προτείνουμε τον κωδικό 65400000-7 Προμήθεια και διανομή άλλων πηγών ενέργειας

Θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες με screenshots για όλα τα πεδία. 



Εγγραφή εταιριών & χρηστών (2/2)

ΒΗΜΑ 4 – Επιλογή Εφαρμογών

Θα επιλεχθεί η εφαρμογή sourceONE : Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών.

Με την επιλογή της, θα εμφανιστεί μία λίστα εταιριών οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον αρχικό Διοργανωτή 

του Διαγωνισμού για τον οποίο εγγράφεστε. Θα επιλεγεί η Ρ.Α.Ε.

Δεν θα χρειαστεί να επιλέξετε και την εφαρμογή auctionONE : Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών  διότι 

θα φροντίσουμε με βάση την επιλογή σας για την παραπάνω εφαρμογή να σας εγγράψουμε και στις 

δημοπρασίες. 

ΒΗΜΑ 5 - Εισαγωγή στοιχείων εξουσιοδοτημένου χρήστη εφαρμογών

Εισάγονται το Ονοματεπώνυμο, η Θέση, το τηλέφωνο και το e-mail . 

Αν η εταιρία συμμετέχει σε πάνω από ένα έργο, θα χρειαστεί να εγγραφούν ως χρήστες για κάθε εφαρμογή, 

τόσα εξουσιοδοτημένα στελέχη της εταιρίας , όσα και τα έργα.  

Θα δοθούν αναλυτικές πληροφορίες με screen shots



Υποβολή Δικαιολογητικών (1/2)

ΒΗΜΑ 1 – Εισαγωγή στην Εφαρμογή tenderONE

Με τoυς κωδικούς του, ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή, οπου θα του παρουσιαστούν 12 επιλογές 
κατηγοριών έργων, 6 για την κατηγορία Ι ως ακολούθως

1. Κατηγορία Ι - Σταθμοί παραγωγής H.E. από Α.Π.Ε./ΦΒ , ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
2. Κατηγορία Ι - Σταθμοί παραγωγής H.E. από Α.Π.Ε./ΦΒ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3. Κατηγορία Ι - Σταθμοί παραγωγής H.E. από Α.Π.Ε./ΦΒ , ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. Κατηγορία Ι - Σταθμοί παραγωγής H.E. από Α.Π.Ε./ΦΒ , ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5. Κατηγορία Ι - Σταθμοί παραγωγής H.E. από Α.Π.Ε./ΦΒ , ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
6. Κατηγορία Ι - Σταθμοί παραγωγής H.E. από Α.Π.Ε./ΦΒ , ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Και αντίστοιχα για την κατηγορία έργων ΙΙ. 

Θα επιλέξει την κατηγορία στην οποία ανήκει. 

ΒΗΜΑ 2 – Ανάρτηση Δικαιολογητικών 

Με την είσοδο του στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα δει ένα πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής.

Κάθε δικαιολογητικό θα είναι σε μορφή υποδείγματος, το οποίο 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 

Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και «ανεβασμένα», ο χρήστης επιλέγει «Οριστική 

Υποβολή» και αποστέλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο σύστημα της cosmoONE. 

Το σύστημα, του αποστέλλει στο e-mail αποδεικτικό επιτυχούς αποστολής των δικαιολογητικών

Ο χρήστης, μπορεί μετά την υποβολή, να δει μέσω του συστήματος τα δικαιολογητικά που είναι αναρτημένα.

Η ΡΑΕ, δεν μπορεί να εχει πρόσβαση στα δικαιολογητικά, πριν το τέλος της ημερομηνίας λήξης υποβολής 

τους. 

ΒΗΜΑ 4 – Έγκριση/απόρριψη Δικαιολογητικών 

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας & ωρας υποβολής, 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  

Θα γίνουν δύο δημοπρασίες, μία για κάθε κατηγορία έργων, σε αλληλουχία την ιδια ημέρα.

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) θα συμμετέχουν με διαφορετικούς εξουσιοδοτημένους χρήστες 
και θα έχουν ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους κατά το στάδιο της Δημοπρασίας.

ΒΗΜΑ 1 – Ανακοίνωση Χρονοδιαγράμματος

Η ΡΑΕ θα ενημερώσει για το τελικό χρονοδιάγραμμα των δύο Δημοπρασιών.

Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις

• Εκπαίδευση χρηστών

• Συμμετοχή τους σε δοκιμαστική Δημοπρασία (dry run)

• Κανονική Δημοπρασία. 

ΒΗΜΑ 2 – Εκπαίδευση Χρηστών

Θα αποσταλεί σε ολους τους συμμετέχοντες ενημερωτικό υλικό 

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.



Δημοπρασία (2/2)

ΒΗΜΑ 3 – 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)

ΒΗΜΑ 4 – Προγραμματισμός Κανονικών Δημοπρασιών  

• Θα γίνουν δύο δημοπρασίες, μία για κάθε κατηγορία 

• Θα χρησιμοποιηθεί «τροποποιημένος τύπος αμερικανικής μειοδοτικής δημοπρασίας» και για τις δύο 

κατηγορίες και πλην αρχικών τιμών (τιμή εκκίνησης, ποσότητες, βήμα), θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες

• 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



Στο σύστημα ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
ολες οι ποσότητες και τιμές θα αναχθούν σε kW



cosmoONE  & Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες



cosmoONE  & Ενεργειακά Προϊόντα



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%).

 Σήμερα, η cosmoONE κατέχει κυρίαρχη θέση στον τομέα του διεπιχειρησιακού Ηλεκτρονικού
Εμπορίου [B2B] στη χώρα μας.

http://www.cosmo-one.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 2723180
Fax : 210 2723820
Email: info@cosmo-one.gr

https://www.ote.gr/web/guest
http://www.cosmo-one.gr/
http://www.cosmo-one.gr/site/wp-content/uploads/2016/03/cosmoall5.mp4
http://www.cosmo-one.gr/site/wp-content/uploads/2016/03/cosmoall5.mp4


Αναλυτικά στο :http://www.e-volutionawards.gr/

Διακρίσεις cosmoONE στα e-volution awards 2012- 2016 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


