BANK INDONESIA
PENGUMUMAN PELELANGAN
N0.22//3 /DPS-PPn2/PENG/B tanggal 2. Oktober2020

Bank Indonesia akan melaksanakan Pelelangan Penyediaan Software IBM Websphere Applk
n Bener (WAS) Infrastrukt
Nasional Bank Irtdortesia (SKN Bl) Tahun 2020 untuk SPK dan Guestbank
•lalui aplikasi e-Procur(bttps7/eproi:urement bi go.id). dengan ketentuan sebagal berikut
Ruang Jingkup Pekerjaa
1Melakukan penyediaan perangkat software.
2Melakukan implementasi yang terdiri atas mstalasi dan konfigurasi software;
3.Melakukan pendampingan deployment aplikasi yang terdiri atas konfigurasi software;
4.Melakukan pemeiiharaan perangkat.
Pagu anggaran sebesai Rp7.239.856.913,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembtlan juta delapan tatus litna puluh ei
sembtlan ratus tiga belas Rupiah) teimasuk PPN 10%
. Persyaratan Perusahaan untuk menjadi calon peserta pelelangan ;
1.Berstatus badan hukum "Perseroan Terbatas" atau badan hukum lainnya;
2.Mempunyai sertifikasi KADIN/Asosiasi Profesi yang masih berlaku dengan salah satu kualifikasi sebagai benkut. .
Kc le
Klasii :asi
lualifikasi (Minimal)
KADIN 20501
iasa Teknolo i Informasi
Besar
KADIN
Teknologi
Besar
KADIN 30011
AlatfPeralatarVSuku Cadang . Komput r
Besar
Merupakan
ss Partner dan m endaclat dukungan dan Pun ipal Softwareun uk pelaksan an Pekerjaan ni yaitu IBM; 4.Memiliki pengalaman penyediaan dan instalasi barang sejenis yaitu Software IBM WAS. ••
5.Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan,
6.Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan
umnya; —
7
Kegiatan usahanya tidak sedarig dihentikan sementara;
8.Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalam sanksi pidana, dan secara hukui
lukum mempunyai kapasitas me
kontrak atas nama badan usaha; —
9.Memiliki SDM / tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperluk,
elaksanaan pekerjaan; 10.Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan
tindak. yang berkaitan dengan konditi
igadilan atas tindakan
perusahaan
11 Memiliki Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh
itan Publik paling kurang 1 (satu) tahun tetakhir;
12.Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; .
13.Harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia (http^.//^pn
mengikuti petunjuk dan tata cara pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia tersebut. —
IV. Persyaratan Pendaftaran1
1.Calon peserta Pelelangan harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia
2.Mengunggah (upload) dokumen beserta kelengkapannya secara on/ineyang terdiri dari.
a
Sutat petmohonan menjadi peserta Pelelangan betmeterai Rp6 000,00;
b.Sertifikat salah satu klasifikasi KADIN yang masih berlaku dengan kualifikasi sebagaimana butir III.2 di at
c.Surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Perusahaan;
1)Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan Pengadilan,
2)Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia tetkait dengan pelaksan
pengadaan sebelumnya;
3)Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
4)Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidar
lan secara hukum mempunyai kapasita
menandatangani kontrak atas nama badan usaha.
Memiliki SDM / tenaga ahli, modal. peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6) Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite
professional perusahaan / perorangan; .
d. Surat dukungan yang menyatakan bahwa Perusahaan adalah Business Partner dan didukung untuk pelaksanaan pekegaan ini
yang dikeluarkan oleh Pnnsipal Software yaitu IBM;
e
Dafta' Pengalaman dalam melakukan penyediaan dan instalasr barang sejems yaitu Software IBM WAS; f.Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (minimal) tahun 2018;
g.Bukti pemenuhan kewajiban petpajakan tahun terakhir (2019); •
Dokumen tersebut pada butir IV 2.a dan c diketik di atas kertas kop perusahaan dengan dibubuhi tanggal, cap perusahaan serta
ditandatangani di atas meterai Rp6 000,00 oleh Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan yang berwenang sesuai dengan
ketentuan yang tercantum daiam akta pendman atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan)
Pendaftaran calon peserta dimulai tanggal 5 s.d 12. Oktober 2020 melalui https://eprocurement bi go id
Hartya perusahaan yang mendaftar dan telah meng-up/oad dokumen pendaftaran calon peserta Pelelangan secara lengkap serta
memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi e-Procurement, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti
proses Pelelangan selanjutnya
Pelaksanaan Pelelangan inr tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratao laio yang
ditetapkan oleh Panitia Pelelangan.
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