PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI
UNIT BISNIS JASA O&M PLTU PAITON
SURAT PERNYATAAN MINAT
Nomor

:

Kepada Yth.

:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
PT PJB Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Paiton
Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 141, Paiton, Kab. Probolinggo

Lampiran

:

(

) berkas

Perihal

:

Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Terbuka

Pekerjaan

:

PENGADAAN JASA PENGGANTIAN LINE COOLING DAN WIRE MESH DI HOPPER
BOTTOM ASH BOILER

Dengan hormat,
1.

Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (………………………….………….) dan
setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Terbuka PENGADAAN JASA
PENGGANTIAN LINE COOLING DAN WIRE MESH DI HOPPER BOTTOM ASH BOILER, yang
bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Terbuka ini
sampai dengan selesai.

2.

Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Pengumuman Pelelangan
Terbuka PENGADAAN JASA PENGGANTIAN LINE COOLING DAN WIRE MESH DI HOPPER BOTTOM
ASH BOILER. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Panitia Pengadaan PT PJB
UBJ O&M PLTU Paiton..

3.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang
diberikan dalam dokumen Pelelangan Terbuka dengan Pascakualifikasi ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap
peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan atau dituntut
dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
(Perusahaan )
meterai 6rb & diberi tanggal
(... nama terang & jabatan ...)

PT. PJB Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Paiton, Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.141, Paiton-Probolinggo
Telp : 0335-771895 Ext.2039 atau 2052
Fax : 0335-774584

PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI
UNIT BISNIS JASA O&M PLTU PAITON
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

Nama Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

Bahwa pada saat mengikuti Proses Pelelangan yang diadakan PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton untuk pekerjaan :
“PENGADAAN JASA PENGGANTIAN LINE COOLING DAN WIRE MESH DI HOPPER BOTTOM ASH BOILER”
Kami menyatakan bahwa :
1. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan;
2. Tidak sedang menjalani sanksi blacklist di lingkungan PT. PLN (Persero) Group ;
3. Tidak pailit;
4. Kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;
5. Bersedia dikenakan sanksi dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bilamana pernyataan butir 1 s/d 4
tidak benar.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

………......., tanggal tahun….
Perusahaan

(….nama lengkap..)
jabatan

PT. PJB Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Paiton, Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.141, Paiton-Probolinggo
Telp : 0335-771895 Ext.2039 atau 2052
Fax : 0335-774584

Lampiran1
RKS No.

: Lingkup Pekerjaan
0047.RKS/612/UBJO
: MPN/2019

Tanggal

:

07 Januari 2019

LINGKUP PEKERJAAN

1.

Data Teknik Boiler
Manufacturer

Harbin Boiler Co.Ltd

BMCR

2064.1 ton/jam

Tekanan kerja maksimum

18,3 MPa

Tekanan keluar dari pemanas 17,4 MPa
lanjut
Suhu keluar dari pemanas 541°C
lanjut
Suhu air pengisi

282°C

Bahan bakar utama

Batubara

Tahun pembuatan

2010

2.

Lingkup Pekerjaan
a. Pihak pelaksana melakukan penggantian tube line cooling dan jasa
penggantian wire mesh disisi dinding hopper bottom ash boiler
b. Pihak pelaksana pekerjaan memiliki tenaga welder bersertifikat (Copy)

3.

Tahap persiapan
Sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus koordinasi
dengan Manajer Proyek/Pengawas Pekerjaan ( bidang mesin 2 ) PT. PJB Paiton
Baru untuk meyakinkan tentang bagian-bagian yang akan diperbaiki dan
ketentuan-ketentuan teknis lainnya
Apabila dalam pelaksanaanya barang/spare part tersebut dikerjakan didalam
unit, maka :
- Pihak Pelaksana harus mendapatkan Working Permite dan Safety Permite dari
PT. PJB Paiton Baru sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan
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- Working Permite dilampiri schedule, daftar pekerja, daftar peralatan dan

asuransi pekerja
- Selama proses pelaksanaan pekerjaan didalam unit, Pihak Pelaksana harus
selalu didampingi oleh Pengawas pekerjaan
4.

Kebutuhan material dan peralatan
Adapun kebutuhan material/spare part dan peralatan yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut diatas adalah :
 Untuk line cooling
- Tube Sus 304, D = 2.5”, Sch 80, L = 24 m
- Ball valve 2.5 “, material sus , flange connection, ANSI, manual
operation, class 150 = 4 ea
- Elbow 2.5”, 90°, sch 80, material Sus 304, welding joint = 4 ea
- Flange 2,5”, material sus 304, ansi, socket welding = 8 ea
- Bolt sus 304, m16, include ring washer, nut = 32 set
- Packing SWG untuk flange valve 2,5” = 4 ea
- Material dibuktikan dengan surat keterangan
- Jarak antar lubang = 15 cm
- Diameter lubang = 8 mm
 Untuk wire mesh
- Dimensi L = 60 m
H = 150 cm
D = 4 mm,










5.

- Material Stainless steel 304 H
- Wire spacing = 10x10 mm
Untuk Bolt + nut + spring ring
- M12x5 cm
- Material stainless steel
- Jumlah sesuai kebutuhan
Electroda ( kawat las )
Sarung tangan
Masker
Las kap
Mesin las dan assesories
Selama proses pelaksanaan pekerjaan sumber listrik untuk penerangan, air
dan power supply untuk keperluan pekerjaan tersebut diatas disediakan
oleh PT. PJB UBJOM Paiton bila tersedia dan semua peralatan yang
digunakan disediakan oleh pihak pelaksana pekerjaan

Prosedur pelaksanaan pekerjaan
a. Pemasangan scaffolding
b. Pelepasan dan cleaning area wire mesh
c. Pelepasan dan cleaning area tube cooling
d. Pemasangan line cooling meliputi Pemotongan tube, Bevelling dan Pengelasan
e. Untuk pemotongan tube yang lama harus pada pada posisi ujung yg menempel
didinding hopper kanan dan kiri
f. Pemasangan wire mesh dengan panjang 60 M
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g. Pelepasan scaffolding
h. Cleaning
i. Finishing
6.

Pengujian kualitas hasil pekerjaan :
Pemeriksaan hasil pekerjaan harus disaksikan oleh Tim Quality Control dan hasil
pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang
meliputi :
a. Kebocoran line cooling
b. Kerapihan pengerjaan penggantian wire mesh
c. Penetrant test untuk hasil pengelasan

7.

Pembuatan laporan
Pelaksana pekerjaan memberikan laporan setiap hari progress pekerjaan ke
Management Outage dalam bentuk tertulis mengenai kondisi sebelum dan
sesudah pekerjaan , meliputi :
a. Memberikan schedule dan realisasi pekerjaan
b. Daily report
c. Foto kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan
d. Memberikan laporan 2 buah dalam bentuk hardcopy berwarna dan softcopy

8.

Garansi
Masa garansi hasil pekerjaan adalah 6 ( enam ) bulan sejak ditandatangani Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh pengawas pekerjaan atau sesuai kesepakatan
didalam kontrak, Meliputi :
a. Kebocoran disisi pengelasan
b. Terlepas / rusaknya plat pelindung

9.

Pembayaran
Pembayaran dilakukan berdasarkan pekerjaan aktual yang telah dilakukan
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