
 

 

 

  

 

 

PENGUMUMAN TENDER 

No.24/       /DPS-PPn2/PENG/B tanggal       JULI 2022      

 

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur VTL Untuk Capacity Planning Bank Indonesia TA 2022, 

melalui aplikasi e-Procurement Bank Indonesia (https://eprocurement.bi.go.id), dengan ketentuan sebagai berikut: 

A. Ruang lingkup Pekerjaan meliputi:  

1. Melakukan penyediaan perangkat hardware; 

2. Melakukan Implementasi perangkat; 

3. Melakukan pemeliharaan perangkat; 

4. Melakukan dismantle terhadap server lama milik Bank Indonesia. 

B. Pagu anggaran sebesar Rp19.281.700.998,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu sembilan ratus 

sembilan puluh delapan rupiah) termasuk PPN 11%. 

C. Persyaratan Perusahaan untuk menjadi calon peserta Tender : 

1. Memiliki pengalaman penyediaan dan instalasi barang sejenis yaitu Server HPE/Cisco/Dell. 

2. Merupakan Business Partner dan mendapat dukungan dari prinsipal hardware untuk pelaksanaan Pekerjaan ini yaitu HPE/Cisco/Dell dan 

Prinsipal FalconStor. 

3. Merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikat KADIN/Asosiasi Profesi dengan salah satu kualifikasi sebagai berikut: 

KODE KLASIFIKASI KUALIFIKASI 

30011 Alat/perangkat/suku cadang: komputer Besar 

30501 Teknologi informasi Besar 

20501 Jasa teknologi informasi Besar 

4. Memiliki tenaga ahli untuk melaksanakan Pekerjaan ini. 

5. Memiliki surat keterangan dari prinsipal hardware bahwa perangkat yang diimplementasikan masih di produksi dan di-support selama 

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan umur teknis perangkat minimal selama masa pemeliharaan. Apabila terdapat penggantian 

tipe perangkat dengan tipe yang baru harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Prinsipal mengenai perubahan tipe perangkat 

tersebut. 

6. Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi e-procurement (https://eprocurement.bi.go.id) dan memenuhi 

persyaratan pengadaan yang ditetapkan. 

7. Merupakan  

8. Menyampaikan surat pernyataan untuk pengadaan ini. 

D. Persyaratan Pendaftaran: 

1. Calon peserta Tender harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui https://eprocurement.bi.go.id 

2. Mengunggah (upload) dokumen beserta kelengkapannya secara online yang terdiri dari: 

a) Surat permohonan menjadi peserta Tender bermeterai Rp10.000,00; 

b) Sertifikat KADIN/Asosiasi Profesi dengan salah satu kualifikasi sebagaimana huruf C.3. 

c) Bukti sebagai Business Partner dan mendapat dukungan dari prinsipal hardware untuk pelaksanaan Pekerjaan ini yaitu HPE/Cisco/Dell 

dan Prinsipal FalconStor; 

d) Surat keterangan dari prinsipal hardware bahwa perangkat yang diimplementasikan masih di produksi dan di-support selama jangka 

waktu pelaksanaan pekerjaan dan umur teknis perangkat minimal selama masa pemeliharaan; 

e) Surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 yang menyatakan bahwa Perusahaan: 

1) Memiliki pengalaman untuk menyediakan Barang dan/ atau Jasa yang sama atau setara dengan Pekerjaan Penyediaan ini. 

2) Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan Pengadilan; 

3) Tidak terdaftar dalam kredit macet dan daftar hitam Bank Indonesia; 

4) Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan sebelumnya; 

5) Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara; 

6) Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas 

menandatangani kontrak atas nama badan usaha; 

7) Memiliki SDM / tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 

8) Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite 

professional perusahaan / perorangan; 

9) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi e-procurement adalah benar dan merupakan copy 

dokumen asli. 

Dokumen tersebut pada butir D.2.a) dan e) diketik di atas kertas kop perusahaan dengan dibubuhi tanggal, cap perusahaan serta 

ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 oleh Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan yang berwenang. 

3. Pendaftaran calon peserta dimulai tanggal 6 Juli 2022 s.d. 13 Juli 2022 melalui https://eprocurement.bi.go.id. 

4. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah meng-upload dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara lengkap serta memenuhi 

persyaratan ke dalam aplikasi e-Procurement, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender 

selanjutnya. 

5. Dalam hal Calon Peserta terdapat kendala selama mengunggah dokumen penawaran, silahkan menghubungi petugas helpdesk e-

procurement dengan informasi sebagai berikut: 

No. Nama Alamat e-mail Nomor telepon 

1 Ibu Resa Puspitasari hdbispro_resa@bi.go.id 

(021) 2981 8551/6272/2756 2 Bapak Janter Robinson S. hdbispro_janter@bi.go.id 

3 Ibu Ladyana Suciani hdbispro_ladyana@bi.go.id 

6. Pelaksanaan Tender ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang 

ditetapkan oleh Panitia Tender. 
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