PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Yogya Km. 5 Purworejo 54171
Telp. ( 0275 ) 321676, Faks. ( 0275 ) 323676

PENGUMUMAN LELANG UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI
Nomor: : 02/Kons-Pasar Baledono/XII/2016
Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Pasar Baledono Kab. Purworejo akan
melaksanakan Lelang Umum dengan prakualifikasi sistem 2 tahap untuk paket pekerjaan
konstruksi secara elektronik sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
Lingkup pekerjaan
Nilai total HPS

: Pembangunan Pasar Baledono
: Pembangunan Pasar Baledono
: Rp. 116.866.145.000,00,-( Seratus Enam Belas Milyar
Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh
Lima Ribu Rupiah)
: APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017

Sumber pendanaan
2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan
Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan:
1. Memenuhi tentang peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa :
a. Memiliki Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya
b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi non
kecil, subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial (BG004);
Jasa pelaksana pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya
(MK 002), Jasa pelaksana pemasangan lift dan tangga berjalan (MK 005), Jasa
Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL 007)
(proses perpanjangan tidak berlaku)
c. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi
kualifikasi non kecil, subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan
Komersial (BG004) yang masih berlaku (proses perpanjangan tidak berlaku)
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan
teknis dan manajerial untuk
menyediakan barang / jasa
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam
kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah / swasta, termasuk
pengalaman sub.kontrak, kecuali Perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga)
Tahun
4. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainnya yang diperlukan
dalam pengadaan barang / jasa.
5. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) , serta memiliki Kemampuan Dasar (KD)
pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara seta melampirkan
perhitungannya.
6. Memiliki tenaga Ahli / Terampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat SKA / SKT

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir (SPT Tahunan)
memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar
sekurang – kurang nya 10 % dari Nilai Total HPS
Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
Tidak masuk Daftar Hitam
Memilki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dan
Menandatangani pakta integritas.

3. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik
(SPSE)
pada
alamat
website
LPSE:
www.lpse.purworejokab.go.id
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
Dapat dilihat padawebsite LPSE
5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.
6. Apabila dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang akan disahkan (DPA tahun anggaran
2017) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut dan pekerjaan fisik
tidak jadi dilaksanakan karena suatu hal, maka pemilihan penyedia barang/jasa yang telah
dilaksanakan batal demi hukum dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi
dalam bentuk apapun
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Purworejo, 2 Desember 2016
Ttd
Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Pasar Baledono
Kab. Purworejo

