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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ErgoWin32

Εχω την τιμή και την χαρά να σας κάνω την παρακάτω προσφορά για προμήθεια του παρακάτω
λογισμικού.

1. Πρόγραμμα  «ErgoWIN-32»  για σύνταξη προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης και τευχών
δημοπράτησης και για σύνταξη Νέων Τιμών σε ΠΚΝΤΜ, ΠΛΗΡΕΣ, με πλήρεις αναλύσεις εργασιών για
ΟΛΕΣ τις Κατηγορίες έργων (Υδραυλικά, οδοποιίας, οικοδομικά, ηλεκτρομηχ/κα κλπ) με τα (ΠΑΝΤΑ ΑΜΕΣΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ) νέα Τιμολόγια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με τα άρθρα Τεχνικής συγγραφής
υποχρεώσεων), ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ κ.λ.π. του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008
«Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α ́ 116) και
ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού, με όλες τις τιμαριθμικές  και Συντελεστές Αναθεωρήσεως μέχρι σήμερα

Τώρα  πάρτε τα προγράμματα μας και τα έργα σας  σε κινητό USB-2 και
δουλέψτε στο γραφείο στο εργοτάξιο στο σπίτι στην υπηρεσία . . .ErgoTech
Παντού σε δίσκο (80GB - 320GB)
βάλτε το σε οποιοδήποτε Η/Υ που έχει θύρα USB2 (ή και USB1) και
λειτουργικό Windows Me, 2000, XP –Vista κλπ  (θα εμφανιστεί σαν νέος δίσκος
με το επόμενο ελεύθερο γράμμα π.χ. F:)
Μέγεθος 75Χ123Χ13 mm - Βάρος ~300  γραμμάρια -Δεν χρειάζεται εξωτερικό
τροφοδοτικό - θήκη

Τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  του παραπάνω λογισμικού
 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ USB ΔΙΣΚΟ 320 GB 600 €+ ΦΠΑ 19%=738,00€

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται πλήρης ΕΤΗΣΙΑ ανανέωση, υποστήριξη και ενημέρωση
των προγραμμάτων με νέες εκδόσεις και ενημέρωση συντελεστών

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης για πλήρη ανανέωση των ΟΛΩΝ προγραμμάτων δηλαδή
ενημέρωση ΟΛΩΝ των προγραμμάτων με νέες εκδόσεις, νέα τιμολόγια  του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008
«Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α ́ 116) και
ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού και  ενημέρωση τιμαριθμικών και αναθεωρήσεων καθώς και άμεση
τηλεφωνική υποστήριξη Για το παραπάνω πακέτο 280€+ΦΠΑ.
Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής θα πρέπει να γίνεται άμεσα μετά τη λήξη της παραπάνω ετήσιας
υποστήριξης.

Για δεύτερη ή Τρίτη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ θέση (Όπως παραπάνω) οι τιμές διαμορφώνονται με έκπτωση 50% (στο ίδιο τιμολόγιο)

ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 5ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30%

                Με εκτίμηση
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