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BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Възложител

Обект на поръчката

Обща прогнозна стойност на поръчката

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Срок за получаване на офертите

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата
СОО-2017-1
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
29.08.2017 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000922836
BG333, Професионална гимназия по механотехнкиа, електроника, телекомуникации и
транспорт Христо Ботев-Шумен, бул. Велики Преслав № 51, За: инж. Галина Младенова-
директор; инж.Христо Ковачев - координатор на проекта, България 9700, Шумен, Тел.: 054
869995, E-mail: pgmet@icon.bg, Факс: 054 869995
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://pgmett.shumen.icon.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): http://pgmett.shumen.icon.bg/.

Доставки

41974 лв. без ДДС

Доставка на оборудване за две лаборатории на ПГМЕТТ“Христо Ботев“-Шумен, а именно:
1. Оборудване за Лаборатория за автоматизирано интерактивно практическо обучение по
мехатронни системи за управление на процеси – 4 броя стендове, с технически
характеристики, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката; 2.
Оборудване за Лаборатория с тренажор за практическо обучение по управление на
автомобил и БДП – 1 бр. 3D компютърен тренажор, с технически характеристики, подробно
описани в Техническата спецификация на поръчката.

34152000
Описание:
Тренировъчни симулатори 

 

04/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
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Информация относно средства от Европейския съюз

Друга информация

Дата на изпращане на настоящата информация

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
НЕ

Доставката на оборудването в двете лаборатории на ПГМЕТТ"Христо Ботев" -Шумен е по
Проект: „Автоматизирана интерактивна образователна среда за практическо обучение по
мехатронни системи за управление на процеси с използване на компютърни симулатори и
тренажор“ на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА на МОН за 2017г.„ОСИГУРЯВАНЕ НА
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА
СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”. Срокът за събиране на
оферти е удължен на основание чл. 182, ал. 2 от ЗОП, за който е публикувано съобщение в
профила на купувача. Отварянето на получените оферти е на 05.09.2017г. от 10:00ч. в
канцеларията на училището, на което могат да присъстват представители на участниците.

29/08/2017  (дд/мм/гггг)


