• BANK INDONESIA
PENGUMUMAN SELEKSI UMUM
No.22/ 23 /DPS-PPn2/PNG/B tanggal 20 Oktober 2020
Banfc Indonesia afcan melafcsanafcan Selefcsi Umum Pengadaan Jasa Konsultansl Simulasi Setangan Siber Bank Indonesia Tahun 2020 dan 2021
melalui aplikasi e-Procurement Bank Indonesia (https//eprocuremeni.bi go.'d), dengan fcetentuan sebagai berifcut:
I.Ruang lingfcup Pefcegaan melipufi kegiatan sebagai berikut, namun tidafc terbatas pada:
1)Melafcukan persiapan dan berfcoordinasi dengan tim ISIRT dalam rangka penyusunan kegiatan, substansi dari fcegiatan, hingga
fcebutuhan untuk pelafcsanaan simulasi serangan siber,
2)Melafcufcan penyusunan sfcenano pelafcsanaan simulasi serangan siber,
3)Melafcsanafcan simulasi serangan siber bersama dengan lim ISIRT yang terdiri atas dua kali pelaksanaan,
4)Meiafcsanafcan pertemuan pembahasan hasil sinulasi serangan siber bersama ISIRT
II.Pagu anggaran sebesar Rpl.047.252.800,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
termasufc PPN 10%.
III.Persyaratan Perusahaan untufc menjadl calon peserta Selefcsi Umum :
1
Berstatus badan hufcum "Perseroan Terbatas" atau badan hufcum lainnya.
2.Merupafcan perusahaan fconsultan berbentufc PT yang memiliki Sertfifcat dengan kualififcasi minimal (M) Menengah yang dikeluarfcan
oleh asosiasi yang diafcreditasi oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) terfcait Jasa Konsultan Tefcnologi Informasi ataupun sejenisnya
3.Memiliki pengalaman dalam melafcsanafcan pekerjaan konsultan simulasi di brdang cyber security pada lembaga
pemerintaharVperbankarVindustri Tl darVatau Banfc Sentral lainnya;
4.Tidafc dinyatafcan parlit melalui suatu fceputusan pengadilan,
5.Tidafc terdaftar dalam fcredit macet dan daftar hitam Banfc Indonesia;
6.Tldafc sedang dikenakan sanfcsi oleh Banfc Indonesia terfcait dengan pelafcsanaan pengadaan sebelumnya;
7.Kegiatan usahanya tidak sedang dilientifcan sementara;
8.Orang yang mewakili badan usaha tidafc sedang menjalani sanksi pidana, dan secara bukum mempunyai fcapasitas menandatangani
kontrafc atas nama badan usaha;
9.Memilifci SDM / tenaga ahli, modal, peralaun dan fasilltas lain yang diperlukan daiam pelafcsanaan pefcerjaan;
10.Perusahaan belum pernah dihufcum berdasarfcan putusan pengadilan atas tindakan yang berfcaitan dengan fcondite professional
perusahaan / perorangan;
11.Memilifci Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Afcuntan Publik paling fcurang 1 (satu) tahun terakhtr;
12.Telah memenuhi fcewajiban perpajakan tahun terafchir;
13.Harus terdaftar sebagai refcanan Banfc Indonesia pada aplifcasi e-Procurement Bank Indonesia (https://eprocurement.bi go Id) dan
mengifcuti petunjufc dan tata cara pada aplifcasi e-Procurement Bank Indonesia tersebut,
IV.Persyaratan Pendaftaran;
1.Calon peserta Seleksi LJmum harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui https;//eprocurement.bi oo.id
2.Mengunggah (upfoad) dokumen beserta fcelengkapannya secara onfcneyang terdiri daria.Surat permohonan menjadi peserta Seleksi Umum bermeterai Rp6.000,00;
b.Sertfifcat salah satu klasifikasi KADIN yang rnasih berlaku dengan kualifikasi sebagaimana butir III.2 di atas;
e Surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Perusahaan;
1)Tidak dinyatafcan pailri melalui suatu keputusan Pengadilan,
2)Tidafc terdaftar dalam kredit macet dan daftar hitam Banfc Indonesia,
3)Tidak sedang difcenafcan sanfcsl oleh Bank Indonesia terfcait dengan pelaksanaan pengadaan sebelumnya;
4)Kegiatan usahanya tidafc sedang dihentifcan sementara;
5)Orang yang mewakiii badan usaha tidafc sedang menjalani sanfcsi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas
menandatangani fcontrak atas nama badan usaha;
6)Memiliki SDM/tenagaahli, modal, peralatan danfasilitas lainyang diperkikan dalam pelaksanaan pekerjaan,
7)Perusahaan belum pernah dihufcum berdasarfcan putusan pengadilan atas tindafcan yang berkaitan dengan kondite
professional perusahaan / perorangan;
B) Pemilifc/pemimpin perusahaan adalah betul pemilik/pemimpin perusabaan tersebut dan tidafc berstatus pegawai negeri;
d Memiliki pengalaman dalam melafcsanakan pekerjaan fconsultan simulasi di bidang cyber security pada lembaga
pemerintaharVperbanfcan/industn Tl dan/atau Banfc Sentral lainnya yang dibufctifcan dengan fotofcopi fcontrafc/perjanjian;
e.Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Afcuntan Publifc (minimal) tahun 201B;
f.Bukti pembayaran paiafc (minimal) tahun 2019.
Dofcumen tersebut pada butir IV,2.a dan c dlfcetifc di atas kertas fcop perusahaan dengan dibubuhi tanggal, eap perusahaan serta
ditandatangani di atas meterai Hp6 000,00 oleh Direfctur/PimpinarVPenanggung Jawab perusahaan yang berwenang sesuai dengan
fcetentuan yang tercantum dalam afcta pendirian atau afcta perubahannya (jifca terdapat perubahan).
3.Pendaftaran calon peserta dimulai tanggal 21 s.d. 28 Oktober 2020 melalui httpsV/eprocuremem.bi go id
4.Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah meng-up/oad dokumen pendaftaran calon peserta Selefcsi Umum secara lengfcap serta
memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi e-Procurement, yang afcan dievaluasi dan dipertrmbangkan untufc diundang mengikuti
proses Seleksi Umum selan]utnya.
5.Pelaksanaan Seiefcsi Umum ini tundufc pada fcetentuan pengadaan yang berlafcu di Banfc Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain
yang ditetapkan oleh Panitla Selefcsi Umum.
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