	
  

PENGUMUMAN PELELANGAN
	
  
Sehubungan dengan kebutuhan karung plastik dan benang kuralon untuk
kemasan beras dalam negeri tahun 2015, dengan ini diberitahukan bahwa
Perusahaan Umum BULOG akan melaksanakan lelang pengadaan barang
berupa karung plastik isi 15 kg dan benang kuralon, dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Jenis Pengadaan Barang adalah :
- Karung plastik isi 15 kg untuk kemasan beras dalam negeri & benang
kuralon.
2. Persyaratan Pendaftaran :
a. Perusahaan industri karung plastik berbadan hukum dan/atau badan
usaha yang berkualifikasi Besar;
b. Berstatus pabrikan dan mempunyai Surat Izin Usaha Industri dari
Deperindag/Kementerian Perindustrian atau surat persetujuan BKPM
dan MENINVES bagi perusahaan yang berstatus PMDN;
c. Akte Notaris mengenai Pendirian Perusahaan serta perubahanperubahannya termasuk pengesahan dari Menteri Kehakiman atau
lembaga/instansi yang berwenang;
d. Laporan keuangan terakhir 2013 atau 2014 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik;
e. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah setempat;
f. Mempunyai SIUP dan/atau Izin Usaha Industri yang diperluas usaha
perdagangan, NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
g. Melampirkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 dan SPT Masa
PPN bulan Oktober s/d Desember 2014 atau 3 (tiga) bulan terakhir
beserta bukti lapor SPT tersebut ke KPP setempat dengan
menunjukkan aslinya;
h. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial
untuk menyediakan barang;
i. Surat Keterangan, bahwa : 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 perkara perdata maupun pidana;
j.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh
pekerjaan pengadaan karung plastik baik di Lingkungan Pemerintah
maupun Swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia
barang yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

k. Tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu
instansi pemerintah/swasta;
l. Surat permohonan pendaftaran
Perusahaan atau kuasanya.

yang

ditandatangani

Direktur

3. Calon peserta lelang pengadaan karung plastik isi 15 kg dan benang
kuralon yang berminat, agar mengajukan surat permohonan pendaftaran
yang ditanda-tangani Direksi Perusahaan dengan melampirkan seluruh
copy dokumen tersebut huruf a s/d l di atas.
4. Tempat Pendaftaran :
Gedung Perum BULOG Cq. Divisi Pengadaan Lantai 6, Jalan Jenderal
Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, Hari/Tanggal : Senin, 09 Februari
s/d Rabu, 11 Februari 2015 (hari kerja), pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB.
5. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pengadaan d/a. Divisi
Pengadaan Kantor Perum BULOG Lantai 6 atau melalui : Telepon : 0215252209
ext
1606,
Faksimili
021-5256279,
E-mail
:
guido.pereira@bulog.co.id
Jakarta, 06 Februari 2015
Panitia Pengadaan,

