Nomor : PFA/4.2/10994

Jakarta, 14 September 2016
PENGUMUMAN LELANG

Pengumuman Lelang No.PFA/4.2/10849 tanggal 06 September 2016
Menunjuk Pengumuman Lelang tersebut di atas, dengan ini diumumkan kembali bahwa BNI
Divisi Procurement & Fixed Asset mengundang segenap Rekanan Terdaftar BNI yang
memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa dengan
penjelasan sebagai berikut :

I.

Lingkup Pekerjaan
Proyek
: Pengadaan Pembangunan LED sebagai Konversi Billboard
Backlight di Halaman Depan Kantor Pusat BNI / KCU Jakarta
Pusat
Alamat
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat
Gd. BNI Kantor Pusat / KCU Jakarta Pusat

II.

Syarat Peserta Pelelangan
1. Merupakan perusahaan yang menyediakan barang dan/atau jasa telah menjadi
rekanan BNI memiliki (TDR) BNI yang sampai dengan saat ini masih berlaku,
dengan kualifikasi dan klasifikasi rekanan sesuai TDR BNI yaitu
a. Bidang usaha : Penyedia Barang dan Jasa Lainnya.
b. Sub Bidang Usaha dan Kualifikasi :
Jasa Periklanan dengan kualifikasi “M”
c. Memiliki ijin usaha yang sesuai dibidangnya.
d. Dapat menunjukan pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun baik
dilingkungan perbankan maupun swasta / umum.
e. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial sebagai
Penyedia Jasa pekerjaan sejenis dengan pengadaan ini.
f. Surat pernyataan perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui keputusan
pengadilan, usaha tidak dapat dihentikan sementara dan badan usaha tersebut
tidak sedang menjalani sanksi pidana

III. Pendaftaran Peserta Lelang
Bagi Rekanan Terdaftar Bank BNI yang berminat mengikuti pelelangan tersebut dapat
mendaftarkan diri dengan memasukkan Surat Pendaftaran Peserta Pelelangan
(hardcopy) dan (softcopy) dengan memberikan label nama perusahaan & judul proyek
dengan melampirkan :
1. Surat pengantar menegaskan kesediaan untuk mengikuti proses lelang dan tunduk
pada ketentuan dan keputusan yang ditetapkan asli ber kop surat perusahaan dan
bermaterai
2. Foto copy TDR (Tanda Daftar Rekanan) BNI masih berlaku / surat keterangan
perpanjangan.
3. Asli Daftar Pengurus Perusahaan (Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham).
4. Asli Surat Referensi Bank dari BNI.
5. Asli surat pernyataan pengalaman dalam bidang pekerjaan sejenis dengan
pengadaan ini baik dilingkungan perbankan maupun swasta / umum.
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6.

Asli surat pernyataan pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun terakhir
termasuk data tahun pelaksanaan, pemberi tugas, nilai kontrak dan posisi (main
kontraktor / subkontraktor / supplier).
7. Fotocopy kontrak kerja untuk pekerjaan yang sejenis dengan pengadaan ini
minimal sebanyak 3 (tiga) baik dilingkungan perbankan maupun swasta / umum.
8. Surat pernyataan bermaterai (dapat digabung atau terpisah) yaitu :
a. Surat pernyataan :
¾ Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan.
¾ Surat pernyataan tunduk pada ketentuan yang berlaku di BNI
¾ Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak dinyatakan
pailit melalui keputusan pengadilan, usahanya tidak dalam dihentikan
sementara, dan orang yang mewakili badan usaha tersebut tidak sedang
mengalami sanksi pidana
¾ Surat pernyataan bahwa perusahaan tidak di-blacklist/dicoret dalam
instansi manapun
¾ Surat kesanggupan untuk memenuhi Term and Conditions
b. Surat kesanggupan :
¾ Surat kesanggupan untuk memberikan garansi spare part + tenaga kerja
(2/2)
¾ Surat kesanggupan ketersediaan spare part hingga 5 (lima) tahun
¾ Surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan.
¾ Surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bahwa harga yang di
tawarkan sudah termasuk dukungan support yang meliputi memiliki tenaga
ahli yang yang berpengalaman dari produk yang di tawarkan dan dapat di
hubungi setiap saat jika di butuhkan BNI
9. Penyerahkan dokumen dalam bentuk Soft Copy file PDF sesuai judul
dalam Compact Disc (CD) / Flashdisk yang berisi :
a. Akta Pendirian Perusahaan
b. Akta Perubahan Perusahaan
c. SK Dep. HAM dan Hukum untuk Akta Pendirian dan Akta Perubahan
d. Tambahan Berita Negara (TBNRI) untuk Akta Pendirian
e. Tambahan Berita Negara (TBNRI) untuk Akta Perubahan
f. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
g. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
h. SIUJK yang masih berlaku
i. SKPKP (Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak)
j. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
k. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku
l. Sertifikat KADIN atau GAPENSI atau INKINDO atau AMLI atau asosiasi yang
berhubungan dengan pekerjaan dalam pengadaan ini yang masih berlaku
m. Laporan keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
n. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir
10. Rekanan BNI yang berminat mendaftar lelang harus menyampaikan
seluruh persyaratan lelang secara lengkap serta melampirkan bukti penyetoran
pendaftaran lelang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke
rekening BNI :
Divisi Pengelolaan Asset & Pengadaan
Atas Nama
:
Pendapatan Non Operasional Lainnya
Nomor Rekening :
723.360.490859.001
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IV. Alamat pendaftaran :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan
Panitia Pengadaan Koversi Billboard Backlight menjadi LED di Halaman Depan Kantor
Pusat BNI
Gedung Landmark Tower A Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta
Pendaftaran diperpanjang s/d tanggal _19 September 2016_
Bagi para pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana butir II & III di atas
dinyatakan gugur dan calon peserta Pelelangan Terbuka yang memenuhi syarat akan
diinformasikan kemudian.
Demikianlah pengumuman ini untuk diketahui oleh Rekanan Terdaftar Bank BNI.
Panitia Pelelangan,
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan

TTD
Panitia Pengadaan
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