Rantauprapat, 15 September 2017
Kepada Yth, :
Nomor : 006.84/UND/ULP-LB/POKJA V/2017
Calon Pemenang (lihat tabel)
Sifat
: Penting
di
Lamp : Tempat
Hal
: Undangan Pembuktian Kualifikasi
Paket
: Pembangunan Gedung Serba Guna Jalan Sena Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara
Pekerjaan

HPS

: Rp 4.000.000.000,00

Sehubungan dengan telah dilakukannya evaluasi penawaran terhadap paket pekerjaan
tersebut diatas, dan sebagai kelanjutan proses pemilihan dengan ini kami beritahukan kepada masingmasing perusahaan dibawah ini :
No. Nama Perusahaan
Alamat
Keterangan
1
Calon pemenang
PT. Mitra Cendana
Jl. Cendana No. 10 Kisaran

Construction

Untuk dapat hadir melakukan pembuktian kualifikasi sekaligus negosiasi teknis dan harga pada:
Hari/ tanggal : 18 September 2017
Waktu
: 10.00 WIB s/d
16.00 WIB
Tempat
: Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Labuhanbatu
Jl Statistik No. 01 Rantauprapat

Adapun ketentuan-ketentuan sebagai pedoman adalah sebagai berikut:
1.
Peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah pimpinan atau penerima kuasa dari
pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan atau
Karyawan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus atau pihak yang
memiliki wwewenang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar.
2.

Agar membawa dokumen asli/legalisir dan fotocopiannya 1 (satu) rangkap, yaitu:
a.
Surat Izin Usaha dan Perizinan lainnya yang dipersyaratkan;
b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
c.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan dan/ atau penerima kuasa yang menghadiri
pembuktian kualifikasi;
d. Data Keuangan:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti Laporan Pajak Tahuan (SPT) terakhir;
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e. Dokumen penawaran lengkap (administrasi, teknis dan kualifikasi) asli;
f. Bukti surat dukungan asli serta brosurnya (jika dipersyaratkan dalam dokumen
pengadaan;
g. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
h. Dokumen pendukung yang tertuang dalam formulir isian kulifikasi;
i. Pengalaman perusahaan yang sejenis dan besaran nilainya sesuai dengan yang
disampaikan di dalam tabel pada dokumen kualifikasi dilengkapi dengan :
- Kontrak asli dan fotokopinya;
- Berita acara serah terima (PHO dan FHO) asli dan fotokopinya;
- Bukti setoran PPn.
3.

Ketidakhadiran Saudara dianggap tidak dapat membuktikan keaslian kelengkapan dokumen
penawaran dan persyaratan kualifikasi serta dianggap mengundurkan diri dalam proses lelang;

4.

Menaati ketentuan lainnya yang berlaku sesuai yang tertuang dalam dokumen pengadaan, dan
Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 04
Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

NB : Bagi calon pemenang yang diundang yang tidak dapat hadir pada jadwal tersebut dan berkeinginan merubah
jadwal, agar segera memberitahukan kepada POKJA ULP (dengan menyampaikan alasan yang dapat
dipertimbangkan) ke alamat email ulp@labuhanbatukab.go.id untuk dapat diatur ulang penyesuaian jadwal
selanjutnya.

ULP PEMKAB LABUHANBATU
KETUA POKJA V ULP KAB. LABUHANBATU
dto
MUHAMMAD IHSAN, ST

Undangan Pembuktian

KEPALA ULP PEMKAB LABUHANBATU
dto
SUPRIYONO, S.Sos
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