PEMERINTAH KOTA BATAM

D I N A S P E N D ID I K A N
Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442 Sekupang - Batam
Kode Pos 29422

PENGUMUMAN PELELANGAN
PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 01/PENG/PAN/DISDIK/PMS2P/PAMP/IV/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kota Batam akan melaksanakan
Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang
secara elektronik (LPSE) sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
:
Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD/SMP/SMA.
Lingkup pekerjaan
:
Aplikasi sumber pembelajaran berbasis client - server, bukan auto run, yang akan
diinstal di komputer server dan komputer client yang ada di laboratorium komputer
dan tempat lainnya, mudah pengoperasiannya dengan menu interaktif tersaji
semua, satu lisensi untuk satu sekolah dengan jumlah komputer tak terbatas, satu
pokok bahasan dapat dibukan secara bersamaan di semua komputer, dilengkapi
dengan menu pencarian pokok bahasan, dilengkapi dengan bank soal dan bisa
ditambahkan soalnya oleh guru (perencanaan soal), siswa dapat latihan soal
mandiri dan ujian online di laboratorium komputer dengan soal yang telah
diacak.Pada aplikasi pembelajaran di komputer server juga dilengkapi fasilitas :
student monitoring and control dimana guru dapat melakukan control penuh
terhadap setiap komputer siswa dengan jalan tampilan komputer yang sama seperti
seperti di komputer guru atau di bikin black out, sehingga siswa tidak dapat
membuka aplikasi lainnya, power remote controller dimana guru dapat mematikan
atau merestart komputer siswa
Nilai total HPS
:
Rp 1.664.100.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta, Seratus Ribu
Rupiah)
Sumber pendanaan
:
APBD Tahun Anggaran 2011
2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi
Bidang
Usaha
Pengadaan
Lab.
Multimedia/Lab
persyaratan
Bahasa/Software/Aplikasi Perangkat Lunak/Komputer dan Perlengkapannya,
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE).
3. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE:
http://lpse.batamkota.go.id
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
Jadwal dapat dilihat pada website LPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Batam , 29 April 2011
Panitia Pengadaan
Dinas Pendidikan Kota Batam.

