TETAP
PEI|GUUT'U,AIT PEUBUXAAIT DATTAR REKAXAT
PD.BPR MUSTAQIU SUTTAUAI(UI'R
Dengan Hormat'

n9no131 Gedung Kantor Pusat Non
-ili""fPeke{aan
Sehubungan dengan Rencana
Sukamakrnur
op&*ittal PD'BPR Mustaqim
operasional dan Kantor
yang berminat sebagai
Jasa
-?.tseieksi Zg11g,,dan
dengan ini kami -"rrg,,tauii-i""i*
(DPBJTI- Ja"a Kontruksi pada PD'BPR
penvedia Barang a* .,r"""
d;;"t ;;il;-il-p'"afuu'"I1 dengan ketentuan sebagai

itlJfi; il;;.k";'
berikut

:

(PT/ CV)
Merupakan perusahaan yang berbadan hukum
dan eksterior
II. Memiliki pengalaman pada pelaksanaan pekerjaan interior
terakhir'
minimal 3 (tiga) pekerjaan setara selama 5 (lima) tahun
III. Menyampaikan Surat Permohonan Rekanan'
disertai dengan surat
W. Menyampaikan dokumen pers-yaratan administrasi
ke PD BPR Mustaqim
pemyataan teUenarJn s-elittttt a"tt y"tg diserahkan
Sukama-kmur.

I.

Persyaratan sebagai berikut:

1.

Data Legalitas Perusahaan
. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya fiika ada)
o Foto copy KTP Pengurus Perusahaan
r Foto coPY SIUJK
o Foto coPY SBU
o Foto copy TDP
o Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
o
copy Kartu tanda Anggota dari Badan Asosiasi seperti

Foto

r
o
r
o

KADIN/ GAPENSI/INKINDO' dII
Foto copy NPWP
Foto copy Surat Keterangan terdaftar Wajib Pajak
Foto coPY SPf Tahun terakhir.

Surat Pernyataan Akta Pendirian yang diserahkan adalah sesuai
dengan perubahan akta yang terakhir'

2.

Data Organisasi Perusahaarr
o Foto copy Struktur Organisasi Perusahaan
o Data jumlah pegawai tetap/tidak tetap

3.

Data Keuangan Perusahaan

.
.

Fotocopy Laporan Keuangan dalam l(sahr) tahun teralrtrir
Fotocopy Rekening Koran 6(enam) bulan terakhir dari bank

Y(4+*

lle.
4.

Data pengalaman Perusahaan

o Daftar
.
o
o

5.

Pengalaman Perusahaan dalam 3(tiga) tahun terakhir
termasuk data tahun pelaksanaan, pemberi tugas, nilai kontrak dan
posisi ( main kontruksi/subkontruksi)
Fotocopy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa minimal 2(dua) kontrak
pekerjaan sejenis ( Pengerjaan Interior dan Eksterior )
Daftar PIC pengguna/pemberi tugas utama perusahaan
Surat pemyataan tidak sedang diblacklist oleh instansi/perusahaan
manapun (bermaterai).

Data Teknik dan Produksi Perusahaan

o Daftar mesin/peralatan utama perusahaan fiumlah,

kondisi,

kapasitas dan status kepemilikan) disertai foto terkini

o Daftar
.

mesin/peralatan pendukung perusahaan fiumlah, kondisi,
kapasitas dan status kepemilikan) disertai foto terkini
Daftar pemasok/ mitra/ supplier utama dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Kelengkapan dokumen tersebut dialamatkan kepada:
PD. BPR Uustaqlm SukameLnur

Jl. Soelarao-Hatta IYo. 48, Lamlrcu!€umt, Aceb Besar.
Telp: O65 l-43845/Hp. 08 136l2O9qX)

Web:lte
Emall
Waktu
htul

: wrv.bprnuctaqln.co.ld
: info(Dbprmustaolm.co.ld
: Tanggal 20 JuIt s.d26 Jull2OlT
: O8.OO Wlb r/d 17.OO Wlb

V. Memperlihatkan asli dokumen legalitas dan keuangan pada
penyampaian persyaratan administrasi untuk

saat
verifikasi copy dokumen di

atas.

\[. Memberikan iztn pelaksanaan survey (on the spoq di

gedung

kantor/gudang/workshop/pabrik perusahaan sesuai dengan jadwal yang
akan ditentukan kemudian setelah dokumen administrasi dinyatakan
lengkap.

VII. Bersedia dilakukan wawancara seputa.r aktivitas perusahaan

dan

menandatangani Berita Acara Wawancara,
Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
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