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PENGADAAN JASA KONSULTAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK KAWASAN SPU, DC DAN BRS
BANK INDONESIA Dl KARAWANG

Bank Indonesia akan melaksanakan Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk
Kawasan SPU, DC dan BRS Bank Indonesia di Karawang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Persyaratan Calon Peserta Seleksi Umum :
Penjelasan

Kriteria
a. Bentuk

1) Perusahaan konsultan yang berbadan hukum PT yang berdomisili di

perusahaan

Indonesia; atau

2)

Perusahaan konsultan yang berbadan hukum internasional yang memiliki
representative office 6i\ Indonesia atau bekerjasama dengan perusahaan yang

berbadan hukum PT yang berdomisili di Indonesia dengan kualifikasi bidang

pekerjaan ars\ieVJmasterpian.
b. Klasifikasi

c. Pengalaman kerja

Perusahaan konsultan yang berbadan hukum di Indonesia memiliki Ijin Usaha atau
Sertifikasi di bidang perancangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Perusahaan konsultan yang berbadan hukum PT di Indonesia sebagaimana butir
a.1) atau Perusahaan yang berbadan hukum internasional sebagaimana butir
a.2) tersebut di atas, memiliki pengalaman dalam merancang :
- masterpian untuk kawasan industrial / oil and gas i mix 6/5e£/dengan luas
lahan minimal 60 Ha; dan

-

critical facility^ax\q memiliki high security system {Data Center minimal tier3 /
Bandara Internasional / Kantor Kedutaan Besar / Pangkalan Militer / Istana
Negara).
Rancangan tersebut di atas telah diimplementasikan/dibangun seluruhnya

atau sebagian.
Pengalaman dibuktikan dengan dokumen

pendukung yaitu

Kontrak/Surat

Per]anjian/SPK/PO dan portofoHo proyek yang memberikan informasi mengenai
kriteria yang dipersyaratkan (a.I. nama pekerjaan. lokasi, luas lahan, tahun

implementasi/pembangunan).
d. Lainnya

1) Terdaftar dalam daftar rekanan Bank Indonesia (untuk PT yang berdomisili di
Indonesia), bagi yang belum terdaftar, maka dapat mendaftar sebagai
rekanan Bank Indonesia secara on-iine

httosJ/eorocurement.bi.ao.id/:

2) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (minimal tahun 2018);
3) Membuat Surat Pernyataan :
- Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan.
- Tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk dapat mengikuti pengadaan di
Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan BI.
- Kegiatan usaha tidak sedang dihentikan sementara.
- Drang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani
sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani
kontrak.

2.

- Tidak terafiliasi dengan calon peserta lainnya
Pagu anggaran Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk Kawasan SPU.
DC dan BRS Bank Indonesia di Karawang adalah sebesar Rp20.057.659.600,00 sudah termasuk PPN
10%.

3.

4.

Pendaftaran Calon Peserta Seleksi Umum melalui website Bank Indonesia, dilakukan pada tanggal
s/d
Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran di luar batas
waktu yang telah ditentukan, tidak akan dilayani.

Persyaratan lengkap perihal Seleksi Umum ini dapat dilihat pada papan pengumuman di Bank
Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta atau melalui website^anV. Indonesia.
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