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Bank Indonesia akan melaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pemeliharaan Lansekap di Kompiek Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi)
Jakarta untuk Periode 2Tahun {2020 Sd 2022), meialui proses e-Procurement6\ Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Pelelangan pekerjaan ini sebesar Rpl 3.085.623.550,00 (tiga belas milyar delapan puiuh lima juta enam ratus dua
puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah), sudah termasuk keuntungan dan seluruh pajak.
2. Persyaratan Calon Peserta Pelelangan, terdiri dari :

a. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), telah berdiri dan beroperasi minimal 8 tahun, sesuai akta perusahaan dan
perubahannya.
Sertifikasi

Kode Sub Klasifikasi

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksl

SP015

Bidang Usaha/ Sub Bidang

Kualifikasi (Minimal)

Pekerjaan Lansekap/Pertamanan

Mengenah (M)

instansi terkait.

c. Perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan lansekap/pertamanan dengan pengalaman sebagai pemeiihara kawasan
taman/lansekap di kawasan perkantoran/gedung bertingkat minimal selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan
perjanjian/kontrak dengan nilai minimal sebesar Rp.3,5 miliar per tahun.
d. Perusahaan tidak sedang dalam ;
i.
Keadaan pailit,

ii.
iii.
iv.
V.

Kondisi kegiatan usaha perusahaan yang sedang dihentikan sementara,
Dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan sebelumnya oleh Bank Indonesia,
Sengketa hukum apapun dengan Bank Indonesia atau pihak lain,
Hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindakan terkait profesional perusahaan
dan/atau direksi perusahaan, dan/atau

vi.

Proses hukum terkait dugaan tindakan pidana, korupsi, fraudaxau sejenisnya.

e. Memiliki laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia, minimal laporan keuangan tahun 2018 yang
dilengkapi dengan opini wajar.

f. Memenuhi kewajiban pajak, minimal tahun 2018 yang disertai bukti lunasnya.

g. Telah terdaftar atau dapat mendaftarkan sebagai rekanan Bank Indonesia.
3. Pendaftaran calon peserta dapat dilakukan melalui website e-procurementBank Indonesia muiai tanggal
s.d
2020,
dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon peserta Pelelangan {uploadka e-Procurement6\ Bank Indonesia] terdiri dari :
a. Surat Permohonan untuk menjadi Peserta Pelelangan yang ditandatangam di atas meterai Rp.6.000,-.

b. Seluruh dokumen terkait dengan persyaratan sebagai calon Peserta Pelelangan ini pada angka 2. b, c,d, e dan f.
c. Daftar Pengalaman Perusahaan (angka 2.c.) dan Surat pernyataan (angka 2. d., dalam 1(satu) surat pernyataan), ditandatangani
penanggungjawab atau wakil perseroan sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga di atas meterai Rp.6.000,-.

4. Hanya calon peserta yang mendaftar dan telah meng-up/o.ao'dokumen pendaftaran calon peserta Pelelangan secara lengkap serta
memenuhi persyaratan ke e-Procurementdi Bank Indonesia, yang akan di evaluasi dan dipertimbangkan untuk di undang mengikuti
proses selanjutnya.

5. Pelaksanaan Pelelangan ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan dari Panitia
Pelelangan.

6. Informasi lengkap dapat dilihat pada website e-ProcurementBank Indonesia di httD://www.bi.QO.id.
PANITIA PELELANGAN

