
 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Προμήθεια ενός και μοναδικού είδους σε οποιαδήποτε ποσότητα, ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, για επιλογή ενός αναδόχου για το σύνολο της 
προμήθειας με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.  
 

2. Προμήθεια διαφορετικών ειδών με στόχο τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αναδόχων ανά είδος, με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή ανά είδος.  
 

Εάν αναγνωρίζετε τις ανάγκες σας στις περιπτώσεις 1 & 2, τότε η ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ είναι ιδανική για εσάς.  
 

3. Προμήθεια ενός είδους, αγαθού ή υπηρεσίας του οποίου η τιμή διαμορφώνεται από ένα άθροισμα παραγόντων για επιλογή αναδόχου με 
μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη  τιμή, δηλαδή το χαμηλότερο τελικό σύνολο που προκύπτει από τα επί μέρους κόστη. 
   

4. Προμήθεια ενός συνόλου διαφορετικών ειδών με στόχο την επιλογή ενός αναδόχου στο σύνολο όλης της προμήθειας, με μοναδικό κριτήριο τη 
χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη.  
 

Εάν αναγνωρίζετε τις ανάγκες σας στις περιπτώσεις 3 & 4, τότε η ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ είναι ιδανική για εσάς. 
 

5. Προμήθεια ενός είδους ή συνόλου ειδών με στόχο την επιλογή ενός αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας, με μοναδικό κριτήριο τη 
χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή με βάση το Net Present Value.  
 

Εάν αναγνωρίζετε τις ανάγκες σας στην περίπτωση 5, τότε η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ είναι ιδανική για εσάς. 

 

Μην χάσετε την επόμενη Πέμπτη 29 Οκτωβρίου την παρουσίαση τύπων Δημοπρασιών για περιπτώσεις προμηθειών  
στις οποίες, πέραν της προσφερόμενης τιμής, λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια,  

με στόχο την ανάδειξη ενός αναδόχου με βάση την υπολογιζόμενη συμφερότερη προσφορά. 

ADVERTORIAL 

Την προηγούμενη εβδομάδα, σας παρουσιάσαμε μία εισαγωγή στις 

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, αναλύοντας τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

τους και τα γενικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους.  

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τρεις τύπους δημοπρασιών που καλύπτουν τις 

ακόλουθες περιπτώσεις αγορών με κριτήριο αποκλειστικά την καλύτερη 

προσφερόμενη τιμή.  

 

Η cosmoONE αναγνωρίζεται  

για τη συμβολή της σε θέματα Β2Β  

από οργανισμούς, θεσμικούς φορείς  

και εμπειρογνώμονες  

του e-Business. Οι λύσεις της 

καλύπτουν όλο το φάσμα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των 

προμηθειών, και έχουν λάβει πολλά 

βραβεία και διεθνείς διακρίσεις.  

  

www.cosmo-one.gr 

E: info@cosmo-one.gr 

T: 210 2723 810 

Σε αυτά τα σύντομα video,  

ανακαλύψτε τον κατάλληλο για εσάς 

 τύπο Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας:  

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ  

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ  
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