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PETGUUI'ilJAT PTIIDAFIARAIT RTT(AJTAT TETAP
PD.BPR UUSTAQTU SUr{AUAI(UUR
Dengan Holmat,

sehubungal dengan Rencana pekerjaan Renovasi Gedung Kantor pusat Non
operasional dan Kantor pusat operasional pD.BpR Mustaqim sukamahnur
dengan ini kami mengundang para penyedia Barang dan Jasa yang berminat
sebagai Penyedia Barang dan Jasa Terseleksi {DpRf!/ Rekanan Tetap pada
PD.BPR Mustaqim Sukamalmur dapat merekukan pendaftaran dengan ketentuan
sebagai berikut

I.

:

Merupakan perusahaan yang berbadan hukum (PT/CV)

II. Memiliki pengalaman pada peraksanaan pekerjaan interior dan ekstenor
{tai'1pak depan gedung) minimal 3 (trga) pekerjaan setara seliama S (lima)

tahun te rakhir.
lII. Menyampaikan Surat permohonan Rekanan.
iV' Menyampaikan dokumen persyaratan adrninistrasi disertai dengan
surat
pernyataan kebenaraan seluruh data yang diserahkan ke pD
BpR Mustaqim
Sukamakmur.

V. Khusus bagi konsultan perencana wqiib menyerahkan gambar prarencana
perencanaan interior dan tampak depan gedung pD.BpR
Mustaqim
Sukamakmur, rencara bangunan kantor berupa. trlo S (ttgaf platu drn
(tigal lartat. (info lebih lanjut dapat menghubungi panitia,B
Telp 0651 43845/ Hp. 08126950992
/O823616s6g471.
Persyaratan sebagai berikut:

l.

Data kgalitas perusahaan
o Foto copv Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (iika ada)
r Foto copy KTp pengurus perusahaan
. Foto copy SIUp (Khusus Kontraktor)
. Foto copy IUJK dan SIUJK sesuai bidangnya masing_masing.
. Foto copy SBU (Khusus Kontraktor)
. Foto copy TDp
. Foto copy Surat Keterangan Domisili perusahaan

r Foto copy Sertifikat dari Badan Asosiasi sep€rti
KADrN/GAPENSI/rNKrNDO, dll.
o Foto copy Kartu tanda Anggota dari Badan Asosiasi seperti
.
.
.
r

KADIN/GAPENSI/INKINDO. dII
Foto copy NpWp
Foto copy Surat Keterangan terdaftar Wajib pajak
Foto copy SpT Tahun terakhir.
Surat Pernyataan Akta pendirian yang diseraikan adalah sesuai
dengan perubahan akta yang terakhir.
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2.

Data Organisasi Perusa.haan
o Foto copy Struktur Organisasi Perusahaan
o Data juml;ah pegawai tetap/tidak tetap
. Daftar dan curriculum vitae (CV) Tenaga Ahli

3. Data Tenaga Ahli jasa konsultansi

(perencanaan/pengawasan), dengan

persyaratan sebagai berikut:
r Team kader :
51 Arsitektur dengan pengalaman 5 tahun
o Desaign Interior :
51 Arsitektur dengan pengalamal 5 tahun
r Ahli Struktur / Material :
51 Teknik Sipil dengan pengal,aman 5 tahun
o Ahli Mekanika-l/Elektrikal :
Sl Mesin/ Elektro berpengalaman 5 tahun
o Melengkapi Sertilikat Keahlian (SKA) seluruh Tenaga AhIi

4.

Data Keuangan Perusahaan
. Fotocopy laporan Keuangan dalam l(satu) tahun terakhir
. Fotocopy Rekening Koral 6 (enam) bulan tera,khir dari bank

5.

Data pengalalnan Perusahaan
o Daftar Pengalaman Perusahaan dalam 3 (tign) tahun terakhir
termasuk data tahun pelaksanaan, pemb€ri tugas, nil,ai kontrak dan
posisi (main konsultan/ subkonsultan/ main kontraktor/ sub
kontraktor)
o Fotocopy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa minimal 2 (dua) kontrak
peke{aan sejenis.
. Daftar PIC pengguna/pemberi tugas utama perusahaan
r Surat pernyataan tidal sedang dibl,acklist oleh instansi/perusahaan
manapun (bermaterai).

6.

Data Teknik dan Produksi Perusahaan
o Daftar mesin/ peralatan utama perusahaan fumlah, kondisi,
kapasitas dan status kepemilikan) disertai foto terkini
o Daftar mesin/ peralatan pendukung perusahaan (iumlah, kondisi'
kapasitas dan status kepemilikan) disertai foto terkini
o Daftar pemasok/ mitra/ supplier utama dal,am 3 (tiga) tahun terakhir
e Fotocopy kontrak dengan pemasok/ mitra/ supplier minimal 2 (dua)
kontrak sejenis.
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Kelengkapan dokumen tersebut diaLamatkan kepada:

Murtaqla Sutaaal'-ur
Jl. Soelemo-Hottg lfo. 48, L.mtD€uleutlrt, Acoh Berar.
PD, BPR

Telp: 0651-43E45/ Hp. o{8L2,695O992

Webclte
Dmdl
Walrtu
Putul

/

082361656947.

: w*r.bprmuttagim.co.id
: lnfqDbprmu*aolm.co.ld
: Tanggel Og Agurtru r.d O7 Agurtur 2O17
: O8.(X) Wlb r/d 17.d) rmb

VI. Memperlihatkan asli dokumen legalitas dan keuangan pada

saat
penyampaian persyaratan administrasi untuk verifikasi copy dokumen di
atas.

VII. Memberikan izin pelaksanaan survey (on tle spo{ di

gedung

kantor/ gudang/workshop/ pa.brik perusahaan sesuai dengan jadwal yang
akan ditentukan kemudian setel,ah dokumen administrasi dinvatakan
lengkap.

VIJI.

Bersedis dilakukan wawatcara seputar aktivitas perusahaan dan
menandatangani Berita Acara Wawancara.

Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya karni ss"Ogrrr terimakasih.
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