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PTP EMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT BISNIS JASA O & M PLTU PACITAN

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 01 95. P[.4i6 12tU Jp Cf DO22
Pelaksana-Pengadaan Barang/Jasa pr pJB uBJoM PLTU pAcrrAN
mengundang penyedia barang/jasa untuk
mengikuti Pelelangan terbuka sebagai berikut
:

1.

Paket pekerjaan
Nama pekerjaan
Sumber Dana

2.

: pengadaan Jasa Anarisa Kuaritas dan Kuantitas sawdust
PLTU pacitan

;

Anggaran Operasi pJB

Persyaratan peserta Lelang

21

Perusahaan yang berbadan.hukum Perseroan Terbatas (PT). Dapat
berupa kerjasama operasi/ joint

operation alau perusahaan plVlA atau BUMN atau BU[ID

2 Memiriki Nomor rnduk Berusaha (NrB) / surat riin usaha perdagangan (srup) yang masih berraku;
2 3 calon Peserta yang diperbolehkan unluk melakukan peJ]daftaran
pelelangan adalah penyedia
2

Barang/Jasa vans tidak sedang menialani sanksi Btackrist rii ringxungan

Group.

2'4 calon Peserta tjdak dalam

Fi pGA; Filti'r ip"r""rol

pengawasan pengadilan, tidak bangkruvpailit, kegiatan
usahanya tidak

sedang dihentakan dan/atau Direksi yang bertinoak untuk dan a-tas nama'
menjalani sanksi pidana.

2.5

p"ri"ii.,i"n-tiJ"t ."o"ng

Calon Peserta setidaknya harus:

i'

Perusahaan yang Memiliki pengalaman khusus dalam melaksanakan pekerjaan
iasa survey
analisa kuantitas dan kualitas sawdusvbiomassa paling sedikit r
iariiaiarir-i

ii

i"iiutl

1satul

terakhir.

tatun

Perusahaan yang Memiliki surat ljin usaha Jasa survey (sluJs) untuk bidang pekerjaan
Survey Bahan Bakar Batubara dari Kementerian Perdagangan iepublik lnoon'eiia yJng Jasa
masin
berlaku.

iii'

Perusahaan yang Memiliki jaringan/unit kerja laboratorium analisa kualitas
batubara sendiri di
wilayah lndonesia,
.alau bekerja sama dengan laboratorium analisa kualitas OatuUara milif
pemerintah atau milik
swasta yang diakui oleh pemerintah, dan berakreditasi xeN

0<omite

Akreditasi Nasional).

iv

Perusahaan

v'

Perusahaan yang l\4emiliki sertifikat

lvlerupakan anggota dari asosiasi perusahaan jasa surveyor (AlSl/Asosiasi
-yang lndonesia dan/atau
lndependen Surveyor
lFltulnternationat Federatio; or rnipecti:naingi;cres1.
bidang pekerjaan terkait.

lso

17020 dan

lso

17025 yang masih berlaku, sesuai dengan

Perusahaan yang Memiliki peralatan standar untuk pelaksanaan pekedaan pengambilan
sample
dan preparasi biomassa disite pLTU

vii.
viii.

Perusahaan yang Memiliki tenaga ahli/terampil yang

bekerja tetap sesuai dengan lingkup
pe,k-ej]aal, yang dilengkapi dengan surat pernyatian -tenaga 'anrilterampir,
atau 1"Lr1 ,"i1iixi
sertifikat keterampilan/keahlian, dan daftar riwayai pekerjaan.
Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kualifikasi
csl\,4s (cntractor

Safety management System) dengan kategori Low pT pJB UBJOM pLTU paciian.

ix.
2.6

-

'- '"-'

Perusahaan yang memiriki kemampuan financiar yang ditunjukan dengan merampirkan hasir
rating/peringkat dari rembaga pemeringkatan teuangan yang i<redibre atiu
a!,ng;n D&e
Rating (Minimar E3/ EE3) atau perusahaan yang memiriki rapoian keuangan y"ng
""trr"
t"i"h Jdrdit oLn
akuntan publik.

Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.

2.7

3.

Bersedia untuk menandatangani pakta lntegritas.

Pendaftaran Lelang

Tanggal
Waktu
Tempat
Contacl person

5.

6

:

Jl. Pacitan-Trenggatek Km. SS pacitan
Alit Mutyana O3S7_ 32.19090
E[y Wahyu
0357_ 3219090

:

Rabu, 16 Maret 2022

:

pT. pJB UBJOM PLTU PACITAN

:
S
: penoadaan.pltu0acitan@omail.com

Email
4.

: 14 Ma"et 2022 s.d 23 Marct2)2z (hari ke4a)
: 09.00 sd 15,00 WtB
: PT. PJB UBJoM PLTU PACITAN

Penjelasan Letang (Vicon)

Tanggal
Waktu
Tempat

:

i O.OO WtB

Pemasukan Dan Pembukaan penawaran

Tanggal
Waktu
Tempat

:

:

Kamis,24 Marel2}22
10.30 WtB

:

pT. pJB UBJOM PLTU PAC|TAN
Jl. Pacitan-Trenggalek Km. 55 pacitan
Pendaftaran dan pengambilan.dokumen dengan cara pengiriman via email (dokumen
asli tetap dikirim
via ekspedisi)/ hadir langsung,/diwakilkan dengan syaiat: a) Melampirkan Asri surat peinyataan. pendafta-ran p;rerangan yang ditandatangani oreh Direktur
Ulama/Pemimpin perusahaan/KepalaCabang ladrmateriil
b) MelampirkanAsli Surat Tugas dari Direktur dtama/Pemimiin perusahaan/Kepala atau yang diberi
kuasa

..

untuk mendaftar.
Melampirkan Copy SlUp perusahaan yang masih berlaku.
Menunjukan rdentitas (KTp) atau Kartu Ta;da pengenar perusahaan yang Masih
Berraku.
Pengambitan dokumen dalam bentuk softcopy (diw;.iibkan membawa ifa"lalst)
Seseorang dilarang mewakili lebih dari I lsatu; perLisatrjan datam 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) butan.
Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban
pT pembangkitan

c)
d)
e)

7.
8'

finansial kepada

Jawa Bali.
P

rI
RL
JB UE*o M
.,ASA
& Iv:

PACITAN

P

JAYA

LI

SPESIFIKASI BARANG YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
No.

I

BARAN G & SPESIFIKASI/ ITEM NUM / URAIAN PEKERJAAN
INAMA
utin, Jasa Analisa Kualitas dan Kuantita s Sawdust PLTU Pacilan

Jumlah

Satuan

13.000

TON

