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Panitia

..Pengadaan Barang/Jasa PT PJB UBJOlvl PLTU PACITAN mengundang penyedia barang/jasa untuk
mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut
:

Paket pekerjaan
Nama Pekerjaan

2

Pe_nga-da-an Jasa Penggantran & Upgrade lvlateriat Catodic protection pada Water tntake,
CWP & Condensor

Persyaratan Peserta Lelang

2.'1.'l P€rusahaan yang berbadan hukum
2.1.2

^ _^
2.1.3

2.1.4
2.1.5

perseroan. Terbatas (pr) dengan Kuatifikasi
menengah,hesar yang
dibuktikan dengan Surat lzin Usaha yang masih berlaku.
Perus€haan yang mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis ( Katodik proteksi minimal:
)
a) Pengalaman mengerjakan katodik proteksi pada stiuktur logam Oiit< di Oaiat
I tanan , dan air I arca
jetty pelabuhan
b) Pengalaman minimal 1 proyek untuk testing / assesment katodik proteksi
c) 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 )
q) [4emiliki pengalaman supply material katodik proteksi pada stuktur logam baik di darat atau di air
Perusahaan yang memiliki fabrikasidan k€tersediaan paru komponen pad; katodik proteksi melingltupi:

a)

Fabrikasi untuk material anode baik baik SACP dan ICCP dibuktikan dengan surat resrii riari

pabrikasi baak darifabrikasi rokar maupun dari luar negeri (Amerika, .tepang, use, Eropa Barat)
b) D€pat mensupply material atau spare part untuk katodik proteksi sesuai yaig dibutuhkan
c) Memiliki dukungan pabrikasi untuk material katodik proteksi bajk dari'lokal maupun luar negen
(Amerika, Jepang, USA dan Eropa Barat)
Perusahaan yang memiliki toots tengkap untuk pekerjaan katodik proteksi.
Perusahaan yang memiliki tenaga ahli berpengalaman dalam bidang katodik proteksi baik instalasi baru
ataupun bersifat repair :
a) lvemiliki minimal 1 orang bidang keahlian katodik proteksi atau corrossion technologist minimal
NACE level 2 dan dibuktikan dengan sertifikasiyang masih berlaku
Job desk :

.
.
.

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

Merancang sistim katodik yang akan diinstal sesuai dengan standard korosi internasional
NACE

(

)

l\4elakukan koordanasi baik eksternal maupun internal seluruh pekerjaan baik instalasi baru atau

bersifat repair katodik proteksi mulai dari perancangan pekerjaan, teknik pekerjaan (SOp

),

pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan dan sekaligus penanggung
. Memiliki
lawab peferjaan
- pelaksanaan
b)
minimal 2 orang teknisi dengan pengalaman pekerjaan instatasi oiiu itiu oeriitat r6pair
.

2.1.6
2.1.7

_

dalam pekerjaan katodik proteksi baik di onshore maupun offshore selama kurang lebih minimal 2
tahun, dan dibuktikan dengan CV masing - masing personil
c) Memeliki minimal I safety officer yang memliki senifikasi dasar keselamatan kerja dan dibuktikan
dengan sertifikat yang masih berlaku.
Perusahaan yang memiliki jaminan perlindungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku kepada tenaga kerja.
Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (persero) croup.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tanggal
Waktu
TEmpat
Contact

Person

Atit

4

5

:

: 16 Januari s.d 28 Januari 2019 (hari kerja)
: 09.00 sd 15.00 WtB
:PT, PJB UBJOIV PLTU PACITAN
Jl. Pacitan-Trenggalek Km. 55 pacitan
I Elly Wahyu
0357- 3219090

Penjelasan Lelang (Aanwirzing)

:

S
Mutyana

0357- 3219090

Hari/ Tanggal
: Senin, 21 Januari 2019
Waktu
: 10.00 WtB
TEMPAT
: PT, PJB UBJOM PLTU PACITAN
Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran:
Hari/ Tanggal
: Selasa, 29 Januari 2019
Waktu
:11.00 WtB
Tempat
:PT. PJB UBJOM PLTU PAC|TAN

6.

7.
8'

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (dapat diwakilkan) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Melampirkan Astt surat pernyataan pendaftaran petetangan y;ng ditandatangani oten dirertw
Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala Cabang (Bermaterai)
b) Melampirkan Asli Surat Tugas dari Direktur Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala atau yang diberi kuasa
c)
d)
e)

untuk mendaftar
Copy Surat ljin Usaha yang masih berlaku
Menunjukan ldentitas atau Kartu Tanda pengenal perusahaan yang Masih Berlaku.
Pengambilan dokumen datam bentuk softcopy (diwalibkan membafa Flashdisk)

Seseorang dilarang mewakili lebih dari
pengadaan.

1 (satu)

perusahaan dalam mendaftai dan mengambil dokumen

Penyedaa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan
yang profesional akan dikenakan sanksi blacktist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada

Jawa Bali
Pacitan,

I

MANAJER
PACITAN

pr

pembangkitan

SPESIFIKAS] JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
NO

URAIAN
TERIAL

1

QTY

SATUAN

1

LOr

1

LOT

CATODIC PROTECTION PADA WATER INTAKE. CWP
DAN CONDENSOR

2

MATERIAL PENGGANTIAN & UPGRADE MATERIAL
CATODIC PROTECTION PADA WATER INTAKE, CWP
DAN CONDENSOR

)

