
 

 

 

 
     Cosmos Business Systems SA,  44 P. Bakogianni Str., 14452 Metamorfosi Attikis, Greece, Tel.+30210 6492800,  Fax +30210 6464069, www.cbs.gr 

  

________________________________________________________________________________________________ 

Δελτίο Τύπου 
 

 

Η Cosmos Business Systems  

κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ 

 
 
 

Αθήνα, 30/11/2017 

 
   

 Η Cosmos Business Systems A.E.B.E. κατέθεσε προσφορά στον ανοιχτό διαγωνισμό που προκήρυξε ο 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ) με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός 

Συστήματος Ιστορικής Καταγραφής και Στατιστικής Ανάλυσης Στοιχείων Λειτουργίας & Αγοράς (ΙΚΣΑ)”.  

 

Αντικείμενο του έργου είναι: 

 
Α. Η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού και λογισμικού που 
θα ενσωματωθούν/συνδεθούν στην πλατφόρμα του υφιστάμενου ΙΚΣΑ.  
 
Β. Η παροχή υπηρεσιών Εγγύησης καλής λειτουργίας του νέου εξοπλισμού και λογισμικού για ένα έτος από την 
ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, κατά την οποία όλες οι δαπάνες 
συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
Γ. Η παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης του νέου εξοπλισμού και λογισμικού για δυο έτη, 
αρχής γενομένης από τη λήξη της περιόδου εγγύησης του συστήματος και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής.  
 
Δ. Η παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης του υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού για 
τριάντα εννέα μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 400.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Εκτός από την Cosmos Business Systems A.E.B.E. στον συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχε επίσης και 

η PERFORMANCE, OTE KAI INTRUST. 

 

                 

 
Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 
 
 Ο κύκλος εργασιών της το 2016 ανήλθε στα 24 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  
 
Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2017, 29 χρόνια λειτουργίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Μαίρη 

Ανδρέου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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