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BANK INDONESIA
PENGUMUMAN PELELANGANk

No.22/V../DPS-PPn2/PENG/B tanggal /6. Maret 2020p

Bank Indonesia akan melaksanakan Pelelangan Pekerjaan Penyediaan Software Redhat JBOSS Untuk Aplikasi EDW ASBI SDMX l
Bank Indonesia TA 2020, dengan nomor pengadaan (RFQ) 850, melalui website aplikasi e-Procurement Bank Indonesia ^
(httpsV/eprocurement.bi.go.id). dengan ketentuan sebagai berikut:j
I.Ruang lingkup Pekerjaan meliputi:I
1.Melakukan penyediaan Software;i
2.Melakukan implementasi;I
3.Melakukan pemeliharaan.
II.Pagu anggaran sebesar Rp8716.935.333,33 (defapan miliar tujuh ratus enam belasjuta sembilan ratustiga puluh lima ribu tiga 1
ratus tiga puluh tiga Rupiah koma tiga puluh tiga) sudah termasuk PPN 10% atau sebesar Rp7.924.486.666,67 (Tujuh miliar J
sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah koma enam
puluh tujuh) belum termasuk PPN 10%.
III.Persyaratan Calon Peserta Pelelangan terdiri dari:
1.Merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum "Perseroan Terbatas" atau badan usaha lainnya;
2.Perusahaan memiliki sertifikasi KADIN/Asosiasi Profesi dengan salah satu kualifikasi sebagai berikut:
Kode

30011
30501
20501

Klasifikasi

Kualifikasi (Minimat)

Alat/peralatan/suku cadang: komputer

Menengah

Teknologi informasi

Menengah

Jasa teknologi informasi

Menengah

Memiliki pengalaman penyediaan dan instaiasi barang sejenis yaitu Software Redhat JBOSS;
Mendapat dukungan dari Prinsipal Software untuk pelaksanaan Pekerjaan ini yaitu Redhat;
Memiliki Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2018 dan teiah diaudit oleh akuntan publik;
Tetah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir minima! 2018 bagi badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum
Peru
Tidak terdaftar daiam kredit macet dan daftar hitam Bank Indonesia;
b.Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan sebelumnya;
c.Perusahaan tidak dinyatakan pailit melaiui suatu keputusan pengadilan;
d- Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
e.Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjafani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas
menandatangani kontrak atas nama badan usaha;
f.Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam peiaksanaan pekerjaan;
g.Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite
professional perusahaan/ perorangan;
h. Memiliki alamat tetap dan jelas;
8, Perusahaan telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi e-ProcurementBank Indonesia.
IV. Persyaratan Pendaftaran:
1.Caion peserta Peielangan harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia.
2.Mengunggah (upload dokumen beserta kelengkapannya secara online yang terdiri dari:
a.5can asli surat permohonan untuk menjadi Peserta Pelelangan;
b.5can bukti penerimaan laporan pajak tahun 2018;
c.5can Laporan Keuangan tahun 2018 dan telah diaudit oleh akuntan publik;
d.5can ash surat pernyataan yang menyatakan bahwa Perusahaan:
1)Tidak terdaftar dalam kredit macet dan daftar hitam Bank Indonesia;
2)Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan peiaksanaan pengadaan sebelumnya;
3)Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
4)Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
5)Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas
menandatangani kontrak atas nama badan usaha;
6)Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7)Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite
professional perusahaan/ perorangan;|
e.5can surat keterangan domisili yang masth berlaku atau surat keterangan pengurusan perpanjangan dari instansi yang I
berwenang.I
Dokumen tersebut pada butir IV,2.a dan d diketik di atas kertas kop perusahaan dengan dibubuhi tanggal, cap perusahaan |
serta ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 oleh Direktur/ Pemimpin/ Penanggung Jawab perusahaan yang berwenang J
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan).|
3.Pendaftaran calon peserta dimulai tanggal J.1. s.d Z^. Maret 2020 melalui https://eorocurement,bi.go,id.
4.Hanya 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.
5.Pelaksanaan Pelelangan ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang beriaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan
lain yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan.

PANITA PELELANGAN

