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PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT BISNIS JASA O & M PLTU PACITAN
PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor :0091.PM/61 2|UJPCT 12022

Pelaksana Psngadaan Barangy'Jasa

pT pJB

UBJOM PLTU PACITAN mengundang penyadia barang4asa

untukmengikuti Pelelangan Tertuka sebagai berikul
1

:

Paket pekeriaan
Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang dan Jasa pemasangan Lampu Buoy No.
Sumber
: Anggaran Operasi pJB lahun 2022

Dana

2.

O

Persyaratan Pes€rta Lelang
2.1 Perusahaan yang berbadan_hukum Perseman Terbalrs (PT). Dapal berupa Keriasama Operasi / Joint
Operation atau perusahaan pMA atau BUMN atau BUMD.
2.2 Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NtB) / surat tjin usaha perdagangan (stup) yang masih bertaku.

2.3calon Peserta yang diperbolehkan untuk'melakukan pe-naaiaran peieiang'an ioaiitr ienyeoia
Barang/Jasa yang tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan it pla-aan pT pLN (pe;ero)
Group.

2.4Calon Peserta tidak dalam pgngawasan pengadilan, tidak bangkruypailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nima perisahaan tidak'Jedang

menjalani sanksi pidana.
2.5 Calon Peserla setidaknya harus

a.
b.

c
d
e

:

Perusahaan yang mampunyai pengalaman melakukan pekerjaan pemasangan lampu suar minimal 1
kali daram kurun waktu 'r lahun terakhir dibuktikan dengan copy po (pu-rchase brue4 l sex aan
BAPP (B6rila Acara penyelesaian pekerjaan).
Perusahaan yang memiliki peralatan kerja dengan kondisi baik dan tidak mempunyai potensi untuk
gagal ketika digunakan.

Perusahaan yang

.pekerjanya memiliki jaminan perlindungan kerja sesuai dengan perundang_

undangan yang berlaku kepada tenaga kerja dan menggunakin ApD-yang memadai.
Perusahaan yang memiliki karya\ ran dengan sertifikat AK3 umum.

Perusahaan yang memiliki sertifikat

csMS (contractor safety

management system) minimar

category high isk atau sesuai kaidah K3 yang berlaku.
f. Perusahaan.yang memiliki Laporan Keuangan yeng telah diaudit oleh Akuntan publik alau Laporan
Pemeringkalan Keuangan oteh pr Dun & Brandstreat tndonesia (D&B tndonesia) (Minimal 3F/:jFF)
s. Perusahaan yang pekerjanya memiliki sertifiket kompelensi penyelaman dari bida;g terkait.
h. Perusahaan yang memiliki peralatan scuba diving.
i.
yang memiliki ijin daridinas navigasi dan KUpp selempat.
.Perusahaan
2.6 Ca lon Peserls telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
2.7 Ae rsedia untuk menandatangani Pakta lntegritas.

3.

Pendaftaran Lelang
Tanggal
Waktu
Pendafraran
Contact Person
Email

4.

RYPW
Mulyana

Penjelasan Lelang
Tanggal
Waktu
Penjelasan

5.

23 Februari s/d OB Marc12022 (hari keia)
09.00 sd 15.00 WIB
melalui Email dan Surat Pendaftaran asli beserla kelengkapannya dikirimkan
Ke PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN
Catur Citra
0357- 3219090
Alit
0357- 3219090
pengadaan.pltupacilan@gmail.com

Jum'al,25 Februan 2022
09.30 wtB
Daring Zoom Meeting
(link zoom akan didapatlkan setelah melakukan pendaftaran)

Pemasukan Den Pcmbuksan Penayarrn

Tanggal
Waktu

: Rabu, 09 Maret 2022

: 10.30

WB

Pemasukan Penawaran: Oikiimkan le\ rat ekspedisi ke pT. pJB UBJOM PLTU pACITAN
Jl. Pacitan-Trenggalek Km. 55 Pacitan dan harus tiba sebelum batas waktu yang telah disebutkan
diatas.
Pembukaan penawaran akan dilakukan secara daring via Zoom Meeting.

6'

P€ndaflaran secara.largsungrdiwakilkan harus molampirkan (dokumen pendaft ran diemailkanl:
a) Melampirkan Asli surat Pemyataan pendaftaran pelelangan yang dibndatangani oleh Direktur

b)

c)
d)
e)

7.
8.

Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala Cabang (Bermaterai)
Melampirkan Asli Surat Tugas dari oirektur Utama/Pemimpin perusahaan/Kepala atau yang diberi kuasa
untuk mendafl,ar.
Melampirkan Copy SIUP perusahaan.
Melampirkan copy ldentitas (KTP) atau Kartu Tanda pengenal perusahaan yang Masih Berlaku.
Semua persyaratan dokumen tersebut diatas wajib diemailkan dan dikirimkair
p.lg uzuottl pLfu

tjpt

Pacitan.

seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendafrar dan mengambil dokumen
pengadaan.
Penyedia yang mendaflar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan dokumeo 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, 23 Februai 2022
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SPESIFIKASI BARANG'JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

NAMA BARANG

No

C SPESIFIKASU ITEM NUM

URAITAN

'

Estimasi
Jumlah

Satuan

1

SET

1

SET

Buoy no 0

1

ma Lampu : Putih
ype Lampu : VLB.sX, 8 - 16 W, JARAK TAMPAK 4 NM, IRAMA LAMPU FL W 6
c (Fl 1.0, Ecl 5.0), SOLAR CELL
uoy type steel skirt SSU 240 (OD 240 cm)

2

't50 cm
rngg i struktur atas 200 - 250 cm
menara tipe 4 kaki dilengkapiplat dudukan lentera, pengaman sandar,
nda puncak ( 1 buah bola wama merah) to 8S436 grade JtS 3101 SS4OO
rnggr badan pelampung 120

-

TM 436
bber fendertipe D di seketiting buoy
Dilengkapi counter weight (baltast)

pelampung (Merah,putih)
ellector radar yang mempunyai sector 360 tebal 3mm bahan SS
pmteclion (aluminium anodes) 5.2 kg sebsnyak 2 pcs dipasang pada
oy
buoy mild steel to 85436 grade JtS 3.101 SS4OO ASTM A36 Rantai mat.
rbon Marine

l
4.

ngait cor (beto nneser ranqka) mal. Carbon Marine
rat sinker minimal 7 Ton, Beton cor K3OO
anjang rantai minimalT3 m
ameter rantai 38 mm
dle Chain 2 x 4,5 m stud link chain dia. 38 mm
oining shackles, Swivel, Joining piece 3 eyes \rviih SS 315
ooring chain-stud link 2 x 27,5 diamter 38 mm
anjang minimal darisystem penFngkaran adalah 1 segel(1 seget= 27.S mtr)
lengkapi papan idenlitas di pelampung suar ( Tulisan bahan Fosfor) sebanyak

1

SET

sel
asa Pemesangan Lampu Buoy No. 0

'Detail lengkap dalam TOR

1

LOT

