*PJB
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT BISNIS JASA O & M PLTU PACITAN
PENGUMUMAN ULANG PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 05M.PM/61 2lUJPCr 12021
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PJB UBJOM PLTU PACITAN mengundang penyedia barang/jasa untuk
mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut :

L

Paket pekerjaan
Nama

Pekerjaan : Pengadaan #Al.PLN 2021, SE#2 - Retrofit Hydrogen Dehumidifier Generator

(Ulang

Kesatu)
Sumber

2.

Dana

:

Anggaran lnvestasi PLN Tanun 2021

Persyaratan Peserta Lelang
2..1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dapat berupa Kerjasama Operasi / Joint
Operation atau perusahaan PMA atau BUMN atau BUMo.

2..2 Merupakan pabrikan atau agen atau distributor hydrogen dehumidifier generator atau perusahaan yang
didukung oleh pabrikan atau agen hydrogen dehumidifier generator.

2..3 Perusahaan menerapkan ISO-9001, dan OHSAS 18001 atau SMK3 mengenai Sistem

t\4anajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih
berlaku.

2..4 Memiliki pengalaman langsung atau dukungan pengalaman dari perusahaan yang pernah melakukan
pekerjaan hydrogen dehumidifier generator atau pekerjaan sejenis (hydrogen generator cooling
system)dan dibuktikan dengan PO minimal 1 kali dibuktikan dengan copy kontrak, dan BAST (Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan) / BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan).

2..5 Memiliki atau memperoleh dukungan dari perusahaan yang memiliki peralatan dalam pekerjaan instalasi
hydrogen dehumidifier generator dibuktikan dengan surat resmi.

2..6 Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan bidang listrik dan instrumen
dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut:

a.

Expert

:

minimal 1 orang ditunjuk langsung dari pihak manufaktur dibuktikan dengan kartu

identitas. Dengan keahlian khusus bersedifikat di bidang instalasi dan commissioning hydrogen

dehumidifier generator. Bertanggungjawab mereview pekerjaan, mengawasi pekerjaan dan
sekaligus sebagai konsultan agar sesuai dengan desain yang telah disepakati bersama.

b.

Supervisor : minimal 1 orang memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan intemal seluruh
pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perUinan (working permit), teknik, administrasi,
pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan.

c.

Teknisi: minimal 3 orang. Bertanggungjawab dalam eksekusi pelaksanaan pekerjaan.

2..7 Sanggup menyuplai barang yang

'100% original dan bersertifikat Certificate of Manufacture (COM) dan

atau Certificate of Origin (COO) dari negara-negara Eropa Barat / Amerika Utara / Jepang / Australia..

2..8 Sanggup menjamin ketersediaan sparepart dalam waktu 5 tahun ke depan setelah diterbitkan BAPP
(Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan).

2..9 Pelaksana pekerjaan menawarkan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
dalam TOR ini, dilengkapi dengan brosur resminya yang berisi namun tidak terbatas pada : datasheet,
drawing, layout, foto, dan fltur-fitur utama.
2..10Memiliki sertifikatAK3 Umum yang masih berlaku.

2..11Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kualifikasi CSMS (Contractor Safety Management
System) dengan kategori level pekerjaan low risk, yang masih berlaku.

2..13Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
2.. 14

Bersedia untuk menandatangani Pakta lntegritas,

2..15Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalanisanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group

3.

Pendaftaran Lelang

5.

Pemasukan Dan Pembukaan Penawaran
: Rabu,21 Juli 2021

Tanggal
: 08 s/d 20 Juli 2021 (Hari Kerja)
Waktu
: 09.00 sd 15.00 WIB
Tempat
: Ruang Pengadaan PI. PJB UBJOM PLTU Pacitan
Contact Person : Rizqi Nurdianto 0357- 3219090
Alit Mulyana
0357- 32'19090
Email
: pengadaan.pltupacitan@gmail.com
4. Penielasan Lelang
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juli 2021
Waktu
: 10.00 WIB
Tempat
:Zoom Meeting PT PJB UBJOM PLTU Pacitan
(Link Zoom akan diberikan setelah melakukan pendaftaran)

Tanggal
Waktu
TEMPAT

:
:

10.00 WIB

PT, PJB UBJOM PLTU PACITAN

Jl. Pacitan-Trenggalek Km. 55 Pacitan

6.

7.
8.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen dengan cara hadir langsung/dlwakilkan dengan syarat:

a)

Melampirkan Asli Surat Pernyataan Pendaftaran pelelangan yang ditandatangani oleh Direktur
Utama/Pemimpan perusahaan/Kepala Cabang (Bermaterai)
b) Melampirkan Asli Surdt Tugas dari Direktur UtamaiPemimpin perusahaan/Kepala atau yang diberi kuasa
untuk mendaftar.
c) Melampirkan Copy SIUP perusahaan.
d) Menunjukan ldentitas (KTP) atau Kartu Tanda Pengenal Perusahaan yang Masih Berlaku.
e) Persyaratan Pendaftaran tersebut wajib di emailkan ke PT PJB UBJOM PLTU Pacitan.
Seseorang dilarang mewakili lebah dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen
pengadaan.
Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan
yang profesional akan dikenakan sanksi blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan
Jawa Bali.
Pacitan, 07 Juli2021
MANAGER LOGISTIK
PT PJB UBJOM PLTU PACITAN

a

r

YURI RADITYA SANJAYA

I

Lampiran 1

Spesifikasi Barangfl asa

RKS No.

02s.RKSI 6L2I U t P C-t I 2021

Tanggal

17 Mei 2021

SPESIFIKASI BARANG YANG DlMINTAKAN PENAWARAN

JUMLAH

NAMA BARANG/JASA

NO

PENGADAAN RETROFIT HYDROGEN DEHUMIDIFIER
GENERATOR

!

1

WAKTU PENYERAHAN
BARANG/JASA

LOT

Supply Material

Hydrogen Dehumidifier 1 SET
Spesifikasi Teknis:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Desain H2 Dehumidifier : Explotion Proof
Design Pressure Hydrogen : 100 psi
Operation Pressure Hydrogen : 0,'l -0,6 Mpa
Processing Capacity of H2 : 100 Nm3/h
Enclosure: lP54
Minimum Run Positive Pressure: 50 Pa
Maximum Run Positive Pressure: 1750 Pa
Minimum Purging : 0,05 m3/min
Shortest Duration of Purging: 15 min
Power Supply: 3 phase, 380VAC /50H2, 3000W
Ambient Temp : 50'C
Output Digital : Dew Point High (NO and NC), Trouble (NO
and NC)
Output Analog : lnlet-outlet Dew Point (4-20mA) sebagai
penunjukkan parameter ke DCS dan tampil di panel meter
local(HMl local)
Memlliki fasilitas oil-gas separator pada posisi inlet dan
outlet h2 dehumidifier
Memiliki fasilitas circulating blower dengan flow minimum
120m3/h, dioperasikan hanya saat generator dalam kondisi
off / mati. Circulating blower posisi out service, saat
generator beroperasi.
Circulating blower memiliki fasilitas line bypass
Pipa, tabung, valve dalam system H2 dehumidifier
menggunakan material SUS 316 L
Memiliki fasilitas auto-drying, auto-absorb, saat nilai setting
kelembaban terpenuhi
Desain untuk kondisi hazardous environment

Kabel Kontrol 1 SET
Spesifikasi Teknis : LIYCY 4 core, 1.Smm

Piping inlet dan outlet dari H2 Dehumidifier

1

LOT

Pipa SUS 316, spesifikasi pada drawing

I

Tagging Peralatan
Ketentuan

/ SEf

:

1. Tahun Pembuatan minimal 2020 atau lebih terbaru
2. Barang / material utama harus dilengkapi dengan sertifikat
Certificate of Manufacture (COM) atau Certificate of Origin (COO).
3. Barang yang ditawarkan dibatasi dari negara-negara Eropa
Barat, Amerika Utara, Jepang, Australia

Supply Jasa

1.

Pengiriman dan Mobilisasi

a) Pelaksana pekerjaan melakukan pengepakan, pengiriman,
mobilisasi, dan demobilisasi Hydrogen Dehumidifier Generator
Unit #2 dan seluruh equipment dan peralatan yang dibutuhkan
dari pabrikan hingga ke site PLTU Pacitan.
b) Seluruh biaya akomodasi dan risiko menjadi tanggung jawab
pelaksana pekerjaan.

2.

lnstalasi (dilakukan saat unit shutdown)

a)
b)

z

Membongkar Hydrogen Dehumidifier Generator Unit #2
eksisting.
Memasang instalasi pipa, valve dan aksesoris yang baru
sesuai drawing yang sudah disapprove PT.PJB UBJOM

c)
d)

PLTU Pacitan

Memasang Hydrogen Dehumidifier Generator Unit #2
baru beserta aksesorisnya.

Memasang kabel l/O dan komunikasi sesuai interface
eksisting serta pemasangan HMl.

3.

Comissioning

a)

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pelaksana pekerjaan wajib
melakukan
1. Membuat procedure (metodologi) pengukuran/pengujian
pekerjaan retrofitHydrogen Dehumidifier Generator Unit #2
kepada PT. PJB UBJOM PLTU Pacitan.
2. Menyampaikan procedure (metodologi)
pengukuran/pengujian pekerjaan Hydrogen Dehumidifi er
Generator Unit #1 kepada PT. PJB UBJOM PLTU Pacitan.
Comissioning peralatan baru adalah, namun tidak terbatas
sebagaimana berikut:
1. Signal test dari sistem Hydrogen Dehumidifier Generator
Unit #'l yang telah terpasang.
2. Function test Hydrogen Dehumidifier Generator Unit #2
yang telah terpasang.
3. Pengujian kualitas hydrogen setelah terpasangnya
Hydrogen Dehumidifier Generator Unit #2 baru.
4. Pengujian sinyal alarm Hydrogen Dehumidifier Generator
:

b)

Unit #1.

c)

Ketentuan Commissioning

1.

:

Pelaksana pekerjaan menyediakan engineer untuk

comissioning.

2.

Pelaksanaan commissioning dilakukan bersama antara
pelaksana pekerjaan dengan PT.PJB UBJOM PLTU Pacitan
setelah seluruh pekerjaan pemasangan dinyatakan selesai

dan siap untuk dilaksanakan test.

3.

Semua tahapan diatas harus mendapat persetujuan

PT.PJB.

4. Kerusakan yang terjadi akibat pengujian menjadi tanggung
jawab pelaksana pekerjaan.

4.

Training
a. Jumlah peserta in class training adalah 15 orang.

b. Lokasi in class training bertempat di PT PJB UBJOM
Pacitan.

c.

in

adalah

pengoperasian,
Materi
class training
pemeliharaan, troubleshooting, kalibrasi sensor humidity dew
point, dan analisa data dari Hydrogen Dehumidifier Generator
Unit #2 baru.
d. Trainer adalah engineer dari vendorterkait.
e. Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan in class
training ini ditanggung oleh pihak Pelaksana Pekerjaan.

i

Keterangan

Penawaran yang disampaakan harus mencantumkan merk dan
negara produksi.

+
INSTRUKSI PERUBAHAN TATA CARA PROsE5 PELELANGAN TERBU

1.

covtD-19

Pendaftaran melalui email dengan melampirkan scan persyaratan yangtertuang didalam pengumuman
diatas.

2.
3.

Berkas persyaratan pendaftaran aslitetap dikirim melalui ekspedisi.
Aanwijzing dilakukan dengan cara video conference (Zoom) dengan jadwal aanwijzing yang tertuang
didalam pengumuman diatas.

4.

Pemasukan penawaran menggunakan jasa ekspedisi, dan berkas asli penawaran kaml terima maksimal
sesuai dengan batas jadwal pemasukan penawaran yang tertuang didalam pengumuman, apabila sampai

dengan batas waktu penerimaan penawaran berkas belum sampai ditempat kami, maka peserta
dinyatakan gugur.

5.

Pembukaan penawaran dilakukan dengan cara video conference (Zoom) dengan jadwal yang tertuang
didalam pengumuman diatas,

6.

Apabila ada pertanyaan terkait proses pelelangan blsa ditanyakan lebih detail pada proses aanwijzing.

