PENGUMUMAN LELANG
0004/P.11/2019
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. PEGADAIAN (Persero) yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya no. 162 Jakarta Pusat
akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Perangkat Aplication Performance monitoring PT Pegadaian (Persero) dengan
ketentuan sebagai berikut:
A.

SYARAT PESERTA

Dokumen penawaran terdiri dari surat penawaran harga, dokumen administrasi dan dokumen teknis masing-masing
dibundel/dimasukkan amplop dan dimasukkan dalam satu amplop besar, masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli
dan 1 (satu) copy.
Disertakan juga dengan softcopy dokumen yang disampaikan dalam media penyimpanan Flashdisk.
1.Dokumen Administrasi dibukukan dalam 1 (satu) bundel, yang terdiri dari :
a.Copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir & pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM;
b.Copy SIUP yang masih berlaku;
c.Copy NPWP & PKP;
d.Copy TDP/NIB yang masih berlaku;
e.Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
f.Asli Surat dukungan dari principle product;
g.Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Pimpinan/Direktur atau yang dikuasakan yang berisi
tentang:
h.dokumen yang disampaikan sesuai dengan aslinya;
i.sanggup memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan pada PT Pegadaian (Persero);
j.perusahaan dalam keadaan mampu/tidak pailit;
k.perusahaan tidak pernah masuk dalam daftar Blacklist dari perusahaan manapun.
Surat Pernyataan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Perusahaan
yang masih berlaku. Jika Surat Pernyataan ditandatangani oleh Kuasa Perusahaan, maka harus ada Surat Kuasa bermaterai
Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dari Pimpinan/Direktur Perusahaan dengan melampirkan fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan
Penerima Kuasa.
Pada saat pendaftaran, rekanan cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa perusahaan tersebut dapat
memenuhi persyaratan peserta seperti tersebut diatas, sedang proses verifikasi akan dilakukan pada Tahap
Pembukaan Dokumen Penawaran.
B. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Melakukan pendaftaran melalui aplikasi E-Procurement Pegadaian:
a. Mendaftar sebagai rekanan (bagi rekanan yang belum terdaftar di sistem)
b. Mendaftar untuk mengikuti proses pengadaan (bagi yang sudah terdaftar sebagai rekanan)

(Pada tanggal 05 November 2019 s/d 08 November 2019 di eproc.pegadaian.co.id)
2. Melakukan pendaftaran secara langsung, dengan membawa hardcopy:
a. Surat Permohonan Pendaftaran.
b. Print Out bukti telah mendaftar E-Procurement Pegadaian.
c. Surat Pernyataan Perusahaan memenuhi persyaratan perserta seperti tersebut diatas.
d. Jadwal Pendaftaran Secara Langsung serta pengambilan dokumen lelang:
- Tanggal : 05 November 2019 s/d 08 November 2019
- Jam

: 08:00 WIB s/d 17:00 WIB

- Tempat : Jakarta
C. PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

Aanwijzing rencana akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : 11 November 2019
- Jam

: 10:00 WIB s/d Selesai

- Tempat : Jakarta

Demikian diumumkan untuk diinformasikan seperlunya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Divisi Procurement Kantor Pusat
PT. Pegadaian (Persero) telp. 021-3155550 ext 118,117 atau 0812 7844 6446.
Jakarta, 05 November 2019
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT. PEGADAIAN (Persero)

