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Panitia Pengadaan Barang/Jasa pr pJB UBJoM PLTU pAcrrAN mengundang penyedia barang/jasa untukmengikuti PelelanganTerbuka sebagai berikut.

l. Paket pekeriaan
Nama Peker.iaan : Penga aan Jasa Penggantian & upgrade Material catodic protection pada water lntake,

CWp & Condensor
Sumber Dana :Anggaran lnvestasi pLN 2019

2. Persyaratan Peserta Lelang
2 1 1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dibuktikan dengan Surat lzin Usahayang masih berlaku.
2 1.2 Perus_ahaan yang mempunyai pengaraman pekerjaan sejenis ( Katodik proteksi ) minimar:a) Pengalaman mengerjakan katodik proteksi pada stiukturlogam baik di daiat / tanah, dan air / areajetty pelabuhan

b) Pengalaman minimal 1 proyek untuk testing / assesment katodik proteksic) Pengalaman minimal 1 proyek untuk repair katodik proteksi baik bersifat penambahan atau
penyambungan ulang pada struktur logam baik di darat dan air dibuktikan dengan surat penugasan
kerja ( sPK / Po )

^ ^ 1) Memiliki pengalaman supply material katodik proteksi pada stuktur logam baik di darat atau di arr
2 1 3 Perus_ahaan yang memiliki fabrikasr dan ketersediaan paru iomponen pada katodik proteksr melngkupr:a) Fabrikasi untuk material anode baik baik SACP dan liCP drbuktikan o"nj"n iur"t 1".,i, o"ripabrikasi baik dari fabrikasi tokal maupun dari tuar negeri ( Amerika, .tepang, rjSe, eropa airatlb) D€pat mensuppry materiar atau spare part untuk katodik pioteksi sesuai yaig oiouiunrjn 

*- -
c) Memiliki dukungan p^abrikasi untuk materaal katodik proteksi baik oari'rorir maupun luar negel

(Amerika, Jepang, USA dan Eropa Barat)
2.1.4 Perusahaan yang memjlikitools lengkap untuk pekerjaan katodik proteksi.
2.1.5 Perusahaan yang memiliki tenaga ahli berpengalam;n dalam bidang katodik proteksi baik instalasi baru

ataupun bersifat repair :

a) Memiliki minimal 1 orang bidang keahlian katodik proteksi atau corrossion technotogist minimat
NACE leve 2 dan dibuktikan dengan sertifikasi yang masih berlaku
Job desk:

' Sebagai konsultan dan supervisi pekerjaan katodik proteksi sesuai dengan standard korosi
international

' l{:Largans sistim katodik yang akan diinstar sesuai dengan standard korosi internasionar (
NACE )

' Melakukan koordinasi baik eksternal maupun internal seluruh pekerjaan baik instalas, baru atau
bersifat repair katodik proteksi murai dari perancangan pekerjaan, teknik pekerlaan ( soi ),

, . - _ p?l3.ksqngan pekerjaan, petaporan has,l pekerjaan dan sekatigus penanggung lawaO pekerlaan'b) Memiliki minimal 2 orang teknisi dengan pengalaman pekerJaan'instatasi Uiiu Jtiu uersirat rlliii
dalam pekerjaan katodik proteksi baik di onshore maupun oifshore serama kurang reoin minimlii
tahun, dan dibuktjkan dengan CV masing - masing personit

c) Memeliki minimal 1 safety officer yang memliki sertifikasi dasar keselamatan kerja dan dibuktikan
dengan sertifikat yang masih bertaku.

Perusahaan yang memiliki jaminan perlindungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku kepada tenaga kerja.
Perusahaan yang memenuhi kuatifikasi datam Contractor Safety Management System (CSN4S)
Penyedia Barang/Jasa tidak sedang meniarani sanksi Brackrist iii ringk;n9an pi pLN ieersero; Grorp.

3. Pendaftaran dan Pengambllan Dokumen pengadaan:
Tanggal : 26 Maret s.d 04 Aprit 2019 (hari kerja)Waktu : O9.OO sd .l5.OO WtB
Tempat :pT. pJB UBJOM PLTU PAC|TAN

contact person t,i,";)fi1'E**'"* 
n'033l1?lTono

4. penjerasan Lerang laanwilzingflit 
Mulyana 0357- 3219090

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Maret 2019Waktu : 13.00 WtBTEMPAT : PT, PJB UBJOM PLTU PACITAN5. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen penawaran 
:

Hari/ Tanggal : Jumat, 05 April 2019Waktu :13.30 WtBTempat : pT. pJB UBJOM PLTU PAC|TAN
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6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (dapat diwakilkan) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Melampirkan Asli Surat Pernyataan Pendaftaran pelelangan yang ditandatangani oleh Direktur

Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala Cabang (Bermaterai)
b) Melampirkan Asli Surat Tugas dari Direktur Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala atau yang diberi kuasa

untuk mendaftar.
c) Copy Surat ljin Usaha yang masih berlaku
d) Menunjukan ldentitas atau Kartu Tanda Pengenal Perusahaan yang Masih Berlaku.
e) Pengambilan dokumen dalam bentuk softcopy (diwajibkan membawa Ftashdisk)

7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen
pengadaan.

8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan
yang profesional akan dikenakan sanksi blacklist selama 6 (enam) butan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan
Jawa Bali.

Pacitan, 26 Maret 2019
MANAJER LOGISTIK
PT PJB UBJOM PLTU PACITAN

OSIAN NUGRAHA BUDI



SPESIFIKASI JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

NO URAIAN QTY SATUAN

1 JASA PENGGANTIAN DAN UPGRADE MATERIAL

CATODIC PROTECTION PADA WATER INTAKE CWP

DAN CONDENSOR

1 LOT

2 MATERIAL PENGGANTIAN & UPGRADE MATERIAL

CATODIC PROTECTION PADAWATER INTAKE, CWP

DAN CONDENSOR

1 LOT


