cosmoONE: Ανέπτυξε το 1ο Δυναμικό Σύστημα Αγορών

Η cosmoONE θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, κέρδισε ΒRΟΝΖΕ ΑWARD στα
Business IT Excellence Awards 2016 για το 1ο Δυναμικό Σύστημα Αγορών που
ανάπτυξε για την ΔΕΗ στην κατηγορία «Εξωστρεφή Πληροφορικά Συστήματα &
Διαδικτυακές Εφαρμογές / Υπηρεσίες».
Τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών είναι καθ’ ολοκληρία ηλεκτρονικές διαδικασίες που
χρησιμοποιούνται για σύναψη συμβάσεων για την απόκτηση ειδών τρέχουσας και
ευρείας χρήσης. Η περίοδος ισχύος ενός ΔΣΑ είναι κατά κανόνα (4) τέσσερα έτη και για
την εφαρμογή του, ακολουθούνται οι κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις
φάσεις μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης στο πλαίσιο του συστήματος.
Η cosmoONE η οποία ήδη παρείχε προς τη ΔΕΗ υπηρεσίες υλοποίησης Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών και Ηλεκτρονικής Αγοράς, ανέλαβε την πλήρη ανάπτυξη του σχετικού
λογισμικού για την λειτουργία του ΔΣΑ, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική οδηγία
2014/25/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η ανάπτυξη έγινε εξ ολοκλήρου από το τμήμα πληροφορικής της
cosmoONE, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής οδηγίας της
Ε.Ε. και τις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις της ΔΕΗ, ενώ η
υλοποίηση του ΔΣΑ βασίστηκε στην υφιστάμενη υποδομή και τις
τεχνολογίες του Β2Β Μarketplace της εταιρίας. Η εφαρμογή
περιλαμβάνει
λειτουργίες ηλεκτρονικών καταλόγων και
ηλεκτρονικών διαγωνισμών (call-offs), καθώς επίσης και περιοχή
επικοινωνίας και πληροφοριών για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, για τα
οποία χρησιμοποιήθηκε ένα portal LIFERAY.
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Η διαδικασία εφαρμογής και παραγωγικής χρήσης του ΔΣΑ, γίνεται σε δύο διακριτές
φάσεις, τη φάση της ένταξης των ειδών και προμηθευτών και τη φάση των
διαγωνισμών για τη σύναψη των συμβάσεων.
Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού, το τελικό
παραδοτέο επιτρέπει στη ΔΕΗ να διεξάγει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών
διαδικασιών:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατάρτιση Διακήρυξης
Έγκριση Διακήρυξης
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Διάθεση τευχών Διακήρυξης και Σύμβασης (ως πρότυπο τεύχος).
Υποβολή από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς “Αίτησης
Συμμετοχής”
Αξιολόγηση Αιτήσεων Συμμετοχής
Ένταξη στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών
Συμπλήρωση – Τροποποίηση καταλόγου αποδεκτών Οικονομικών Φορέων
στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών
Διαδικασία ανάθεσης συγκεκριμένης σύμβασης
Πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία

Σελίδα 2 από 2

