ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΑΕΜ Α.Ε.
ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ compareONE της cosmoONE
Αξιότιμοι συνεργάτες,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για την απόφαση της ΔΑΕΜ Α.Ε. να
χρησιμοποιήσει αποκλειστικά μια νέα εφαρμογή για την υποβολή προσφορών από τους υποψήφιους
προμηθευτές για τα υλικά τα οποία προμηθεύεται.
Η εφαρμογή διαχειρίζεται RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposals), και RFQ (Request for
Quotations), ονομάζεται compareONE και είναι διαθέσιμη μέσω INTERNET προς τις εταιρίες που θα επιλέξει
η ΔΑΕΜ Α.Ε. για τις προμήθειές της.
Η εν λόγω υπηρεσία υλοποιείται, υποστηρίζεται και παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας
cosmoONE, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών.
Η υπηρεσία compareONE όχι μόνο δεν επιφέρει κόστος για την εταιρεία σας, αλλά σας προσφέρει το
πλεονέκτημα να αποκτήσετε και άλλους πελάτες μέσω της καταχώρησης των στοιχείων σας στο σύστημα.
Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προτίθεται να διεξάγει σύντομα διαγωνισμό, στον οποίο θα σας προσκαλέσει να υποβάλετε
προσφορά μέσω του συστήματος.
Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις
ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης (σε περίπτωση
που δεν διαθέτετε) για την εφαρμογή μέσα στο διάστημα 3 ημερών από την λήψη της παρούσας επιστολής.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να συμμετέχετε σε διαδικασίες υποβολής προσφοράς και σε
διαγωνισμούς που πρόκειται να διενεργηθούν άμεσα. Η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης ξεκινάει
με τη συμπλήρωση και την υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησης την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω
διεύθυνση του Internet: http://www.cosmo-one.gr/register
Με την παραλαβή της αίτησής σας, εκπρόσωπος της εταιρείας cosmoONE θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί
σας με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την υπηρεσία και την εκπαίδευσή σας στην εφαρμογή
compareONE.
Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση της εν λόγω εφαρμογής έχει ξεκινήσει από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. στις αρχές
Φεβρουαρίου 2014 και έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης.
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@cosmo-one.gr .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
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Για την cosmoONE

