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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΕΣ πακέτο Για Eργολάβους
Με ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ.
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 , ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
κ.λ.π συμφωνά με τις αλλαγές τις νομοθεσίας, των νέων άρθρων εργασιών (Και σχετικών άρθρων
Προδιαγραφών ΕΤΕΠ) με το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοσίων
έργων όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53. και με όλες τις
τιμαριθμικές που έχουν δημοσιευτεί (Γ’2012) και Συντελεστές Αναθεωρήσεως και του πίνακα με τις μεταβολές
του ΓΔΤΚ ενημερωμένα με τον (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017 κλπ
2. Πρόγραμμα Παρακολούθησης δημοσίων έργων «ErgoLand».
Πιστοποιήσεις-λογαριασμοί,
Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Συμπληρ.. Συμβάσεις, Διαχείριση προκαταβολών. Υπολογισμό αναθεωρήσεων,
Αναλυτικός έλεγχος διάθεσης επι έλαττον δαπανών και απροβλέπτων στον ΑΠΕ Χρονοδιαγράμματα
GΑNTT-PΕRT Περιλαμβάνονται όλα τα επίσημα άρθρα για γρήγορη επιλογή στο έργο. Εύκολη αντιγραφή –
μετακίνηση άρθρων, ομάδων, έργων και ομάδας κειμένων από έργο σε έργο. Με όλους τους συντελεστές
αναθεώρησης που θα έχουν εκδοθεί, καθώς και του πίνακα με τις μεταβολές του ΓΔΤΚ.
3. Πρόγραμμα αναλυτικών και συνοπτικών-συγκεντρωτικών
επιμετρήσεων «ErgoMetr» με δυνατότητα
επεξεργασίας σχημάτων –σκαριφημάτων και τυπολόγιων, με άμεση επικοινωνία με τα προγράμματα ErgoLand &
ErgoWin (ΠΠΑΕ, Πρωτόκολλα Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής κλπ)
4. Πρόγραμμα «ErgoGraph32» για επεξεργασία επιμετρητικών πινάκων σιδηρού οπλισμού σε οθόνη γραφικών.
Εκτύπωση-σχεδίαση σχημάτων με τα επιμέρους μήκη, απλούστατη προσθήκη νέων σχημάτων, πλήρης
διαχείριση αρχείων σχημάτων και αρχείων πινάκων)

Προεγκατεστημένα σε SSD USB Disk 128GB (κινητή θέση εργασίας)

850 € + ΦΠΑ 24%=1.054,00€
Στα παραπάνω

περιλαμβάνεται πλήρης 12μηνη, υποστήριξη και ενημέρωση των
προγραμμάτων ως παρακάτω

ΕΤΗΣΙΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ) Για το παραπάνω πακέτο 220€+ΦΠΑ.

Πλήρη υποστήριξη ενημέρωση-αναβάθμιση των προγραμμάτων,, συμφωνά με τις αλλαγές τις
νομοθεσίας, (Και σχετικών άρθρων Προδιαγραφών) με τις αλλαγές όλων των άρθρων και των νέων άρθρων
σύμφωνα με στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοσίων έργων όπως
προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53.

Βελτιώσεις στη λειτουργία των εφαρμογών.

Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη– βοήθεια- και διευκόλυνση του χρήστη (και απομακρυσμένη ‘on-line’ σύνδεσηυποστήριξη μέσω internet).

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη λήξη του παραπάνω
12μήνου.
ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 5ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 40%

Με εκτίμηση
Νίκος Κυρανάκος

