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Προς: Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Θεσσαλονίκης,   Θεσσαλονίκη, 24/12/2020 

 

Υπόψη: κ Νικολάου Γιάννη, 

 

Αξιότιμε κύριε, 

 

Σε συνέχεια των επαφών μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

υποβάλουμε την πρόταση της εταιρίας μας για το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Η πρότασή μας βασίζεται στην τεχνολογία B.O.S, την οποία ανέπτυξε η UNISOFT 

με σκοπό την πλήρη προσαρμογή όλων των δομικών στοιχείων του συστήματος 

σε εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λειτουργικές απαιτήσεις. 

Η τεχνολογική υπεροχή της UNISOFT σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και την 

επαγγελματικότητα των στελεχών της εταιρίας ΜΑΡΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

προσφέρουν στους πελάτες της τη μεγαλύτερη διασφάλιση για μια απόλυτα 

επιτυχημένη συνεργασία. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

Μαρίτζος Νικόλαος 

  



 

Σελίδα 3 

   

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Η UNISOFT είναι μια πρωτοπόρος ελληνική εταιρία πληροφορικής με πολυετή πείρα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθετες αγορές. 

Στοχεύει στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των κορυφαίων εταιριών και στην 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης. 

Η ΜΑΡΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είναι μια εταιρία πληροφορικής με πολυετή παρουσία στην 

ελληνική αγορά πιστοποιημένη από την UNISOFT ως προς την εγκατάσταση, την 

υλοποίηση και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υποστήριξης για τις εφαρμογές 

της. 

H παρούσα προσφορά αφορά το λογισμικό CAPITAL B.O.S. 

Σκοπός του έργου είναι η μηχανογραφική κάλυψη των λειτουργικών διαδικασιών της 

εταιρίας βάσει των ιδιαιτεροτήτων της. 

Το CAPITAL B.O.S. είναι ένα σύστημα ανεπτυγμένο με βάση την αρχιτεκτονική multi-tier, 

το οποίο εγκαθίσταται σε πλατφόρμες: 

• Windows 7, 8, 10 

• Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 

με βάση δεδομένων: 

• MS SQL Server 2008 και νεώτερος  

H ΜΑΡΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ δεσμεύεται να αναλάβει την υλοποίηση των όσων αναφέρονται 

στη συγκεκριμένη τεχνική και οικονομική πρόταση. Συγκεκριμένα, ΜΑΡΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

θα παράσχει και θα εγκαταστήσει λογισμικό, το οποίο θα ικανοποιεί τις λειτουργικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική ενότητα της προσφοράς. 

Η εισαγωγή του νέου πληροφοριακού συστήματος θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

προκειμένου για την άριστη ενσωμάτωσή του στις διαδικασίες της εταιρίας και τη 

δημιουργία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μηχανογραφικού περιβάλλοντος. 

Η προσαρμογή των χρηστών στο νέο σύστημα θα στηριχθεί στην έγκαιρη και οργανωμένη 

εκπαίδευσή τους. Η δε περαιτέρω απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος θα 

υποβοηθηθεί από την άρτια και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη που θα παράσχει η 

ΜΑΡΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

Εγγύηση για την εμπρόθεσμη παράδοση και για την υψηλή ποιότητα του λογισμικού και 

των συνοδευτικών υπηρεσιών συνιστούν η ισχυρή τεχνογνωσία μας, η πολυετής πείρα 

των στελεχών μας και η άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών εταιριών και 

οργανισμών.  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 

• Είναι σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής και προσφέρει λύσεις σε οποιαδήποτε 

απαίτηση. 

• Παρέχει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης της εγκατάστασης. 

• Ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των 

δεδομένων της επιχείρησης με πολύ απλές λειτουργίες, ενώ, ταυτόχρονα, 

αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε 

όλα τα επίπεδα. 

• Διαχειρίζεται με ασφάλεια απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών 

ώστε να απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. 

• Συνεργάζεται με πλήθος συσκευών (ταμειακές μηχανές, συστήματα 

αυτοματισμού και ελέγχου, barcode κλπ). 

• Διαχειρίζεται την έξοδο των δεδομένων του συστήματος σε οθόνη, 

εκτυπωτές και συνεργαζόμενα προγράμματα (Excel, Word, Adobe Acrobat 

κλπ). 

• Υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία απεριόριστου αριθμού χρηστών τόσο 

σε τοπικά δίκτυα (LAN) όσο και σε απομακρυσμένους σταθμούς. 

• Έχει τη δυνατότητα προσθήκης νέων υποσυστημάτων χωρίς να αλλοιώνεται 

η υπάρχουσα εγκατάσταση. 

• Παρέχει υψηλού επιπέδου παραμετρικές δυνατότητες για πολύ εξελιγμένη 

αναζήτηση, διερεύνηση, ομαδοποίηση και προβολή δεδομένων διατηρώντας 

παράλληλα ένα εξαιρετικά απλό User Interface. 

• Δίνει εξαιρετικές δυνατότητες διαφοροποίησης και προσαρμογής της 

εφαρμογής στα μέτρα του χειριστή (μορφοποίηση οθονών για κάθε χειριστή 

ή ομάδα χειριστών, ομαδοποίηση εργασιών κλπ), καθώς και τη δυνατότητα 

σχεδιασμού, εκτέλεσης και αποθήκευσης ειδικών reports σχεδιασμένων από 

τον  χειριστή. 

  



 

Σελίδα 5 

   

OIKΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Συνοπτικός Πίνακας 

Περιγραφή Αξία 

Λογισμικό CAPITAL B.O.S. Services (1 χρήστη) 400€ 

Κόστος Υπηρεσιών Λογισμικού 100€ 

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης   80€ 

Συνολική Αξία Επένδυσης 580€   

Έκπτωση 320€ 

Τελική Αξία Επένδυσης 260€ 

 

Παρατίθεται κατωτέρω ανάλυση των αξιών για την προμήθεια του λογισμικού 

CAPITAL B.O.S.  καθώς και για τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση 

του έργου.  
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Α) Ανάλυση Οικονομικής Πρότασης CAPITAL B.O.S.  

Κωδικός Περιγραφή Ενότητας Αξία 

411-005 CAPITAL – Services  

Διαχείριση Υπηρεσιών, Διαχείριση Δαπανών, Διαχείριση 

Πελατών, Προμηθευτές, Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών, 

Παραστατικά Δαπανών, Basic C.R.M., Basic Reports 

400 

Αξία Λογισμικού CAPITAL B.O.S.   400 

 

Β) Κόστος Υπηρεσιών Λογισμικού  

Περιγραφή Αξία 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Μεταφοράς δεδομένων, Ανάλυσης, Διαχείρισης 

Έργου, Παραμετροποίησης, Εκπαίδευσης Έλεγχος Παραμετροποίησης 

100 

 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από το προσωπικό της ΜΑΡΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων B.O.S.  με  συγκεκριμένη 

μεθοδολογία. 

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών (Covid-19) οι υπηρεσίες εγκατάστασης και 

εκπαίδευσης θα παρασχεθούν με χρήση τεχνολογίας απομακρυσμένης σύνδεσης. 

Η μεταφορά δεδομένων από άλλα προϊόντα της αγοράς στο CAPITAL B.O.S. αφορά 

τα παρακάτω: 

 

o Πελάτες / Προμηθευτές,  

 

Η ετήσια αξία της σύμβασης υποστήριξης και συντήρησης του Λογισμικού CAPITAL 

B.O.S.  ανέρχεται στο 20% επί της αξίας των αδειών χρήσης, ήτοι 80€ εφάπαξ 

ετήσια καταβολή (6,67€/μήνα). 
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Δ) Ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας 

CAPITAL BOS Λειτουργικό Σύστημα Μνήμη RAM 

Σταθμοί εργασίας (μόνο 
Client) 

Windows 7, 8, 10 2 GB 

Single user 
εγκαταστάσεις (Client + 

Server + DB) 

Windows 7, 8, 10 3 GB 

Server για 
εγκαταστάσεις 
2 – 4 χρήστες 

Windows 7, 8, 10 ή 
Windows Server 2008 R2, 

2012, 2016 

4 GB 

Server για 
εγκαταστάσεις 
5 – 9 χρήστες 

Windows Server 2008 R2, 
2012, 2016 

6 GB 

Server για 
εγκαταστάσεις 
10+ χρήστες 

Windows Server 2008 R2, 
2012, 2016 

8 GB 

 

Απαιτείται να έχει πρόσβαση στο Internet το μηχάνημα (server) που έχει γίνει η 

εγκατάσταση του Capital και στο οποίο “τρέχει” ο application server (XServer) 

της εφαρμογής.  
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Γενικοί όροι  

Αξίες: Στις ανωτέρω αξίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ 24%. 

Reporting: Επισημαίνεται ότι το CAPITAL B.O.S. περιέχει ενσωματωμένα όλα τα 

απαιτούμενα Reports για την κάλυψη των υποχρεώσεων των Ε.Λ.Π. καθώς και 

πλήθος έτοιμων πληροφοριακών reports. Παρόλο που στo Σύλλογο Δικαστικών 

Επιμελητών Θεσσαλονίκης παρέχονται όλα τα εργαλεία και εφόδια (εκπαίδευση) 

προκειμένου αυτή να δημιουργήσει ειδικά reports που θα κριθούν απαραίτητα, η 

ΜΑΡΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ δεσμεύεται να υλοποιήσει δωρεάν οποιαδήποτε επιπλέον 

reports (μέχρι 2) που θα υποδείξει o Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών 

Θεσσαλονίκης .  

Τρόπος Πληρωμής: 

• 50% της αξίας του λογισμικού CAPITAL B.O.S.  προκαταβολή και το υπόλοιπο 

με την παράδοση. 

• 100% της αξίας του Φ.Π.Α. με κατάθεση μετρητών.  

• 100% της αξίας των Υπηρεσιών με την εκτέλεση των υπηρεσίων.  

Εγγύηση λογισμικού: Η UNISOFT παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε 

προσφερόμενη εφαρμογή δικής της κατασκευής Για την εγγύηση αυτή ισχύουν 

όσα αναφέρονται στη "Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης 

Λογισμικού". Για τον Σύλλογο σας προσφέρουμε τον πρώτο χρόνο ΔΩΡΕΑΝ τη 

σύμβαση. 

Ισχύς Προσφοράς: Η προσφορά ισχύει για δύο μήνες. 
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