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151/PJ/UND-KUAL/X/2018
Undangan Pembuktian Kualifikasi

3 Oktober 2018

Yang terhormat,
Pimpinan Perusahaan:
PT. MILYATI PUTRI GEMILANG

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Tender Pascakualifikasi
Pengadaan Jasa Kontraktor Renovasi Rumah Dinas jabatan Jl. Hang Tuah III No. 3
Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami mengundang
Saudara untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi yang akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal
Waktu
Tempat

: Kamis/ 4 Oktober 2018
: 13.30 – 15.00 WIB
(untuk mengefektifkan waktu diharapkan datang lebih awal)
: Gedung Heritage Setjen KESDM
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat.
(silakan menghubungi resepsionis di lobi)

Dokumen asli yang harus dibawa dan menyerahkan salinannya (fotokopi) sebanyak 1
rangkap, yaitu :
1. SIUJK konstruksi bidang bangunan gedung subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi
Bangunan Gedung Lainnya (BG009) yang masih berlaku
2. NPWP yang masih berlaku
3. SPT Tahunan (minimal pajak tahun 2017)
4. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada)
5. Surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku
6. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya,
dinyatakan dalam surat pernyataan
7. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan
barang/jasa, dinyatakan dalam surat pernyataan
8. Membawa perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan (apabila ada)
9. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
dinyatakan dalam surat pernyataan;
10. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai dinyatakan dalam surat
pernyataan;
11. Membawa dokumen administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang diinput di SPSE
12. Membawa surat dukungan keuangan dari Bank
13. Membawa dokumen kontrak pengalaman pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan

14. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
15. Membawa surat pernyataan kesediaan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa
Kontraktor Renovasi Rumah Dinas jabatan Jl. Hang Tuah III No. 3 sesuai persyaratan
di KAK, spesifikasi teknis, gambar, RKS dan Dokumen Pemilihan
16. Membawa CV, Ijazah, SKA, SKT, KTP, NPWP dan dokumen lainnya terkait tenaga ahli
17. Membawa seluruh dokumen yang diinput dan di upload dalam aplikasi SPSE
18. Membawa stempel perusahaan
19. Membawa surat undangan pembuktian kualifikasi
20. Membawa fotokopi KTP Direktur
21. Surat penugasan, bila diwakilkan. (Membawa KTP yang mewakilkan (asli dan fotokopi)
Apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan tersebut di atas dan tidak
membawa dokumen yang dipersyaratkan, akan dinyatakan gugur / tidak memenuhi
persyaratan kualifikasi.
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima
kasih.
Pokja Unit Layanan Pengadaan
Sekretariat Jenderal KESDM
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