PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Kebon Sirih No. 18 Blok H Lantai 19, Telp (021)3822874 Fax (021)3822897
JAKARTA

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN
Nomor : 92/PK-C/2018
Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh deplapan bulan September tahun Dua ribu delapan
belas (28/09/2018), bertempat di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta, telah dilakukan Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) secara online melalui email
pokja.kataloglokal@jakarta.go.id dalam rangka kegiatan pemilihan penyedia Katalog Elektronik
Daerah Komoditas Hot Mix sebagai berikut:
Organisasi

: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan

: Katalog Elektronik Daerah Komoditas Hot Mix

Tahun Anggaran

: 2018

Rapat dihadiri oleh :
1. Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Daerah C
2. Perwakilan Tim Teknis Dinas Bina Marga
Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) serta Addendum Dokumen Pemilihan
merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.
Rangkuman penjelasan dan tanggapan atas pertanyaan Peserta, adalah sebagai berikut :
NO

PERTANYAAN

JAWABAN

PT. BUMI DUTA PERSADA
1

2

Apakah berkas penawaran Katalog Elektronik

Dokumen berupa softcopy dapat disampaikan

Daerah beserta lampiran2nya dikirim melalui email

melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres

atau diserahkan langsung karena berkas yang akan

(*.zip/*.rar), dan dapat berulang sampai batas akhir

kami kirimkan ukuran filenya terlalu besar?

pemasukan penawaran

Pada Syarat Teknis Hal 10 Personil untuk Site

Oleh karena terdapat perbedaan persyaratan

Engineer Jembatan yang diminta 2 Orang

personil, maka pada dokumen pemilihan akan

Pelaksana 1 orang sedangkan pada Persyaratan

dibuatkan adendum/perubahan. Dimana perubahan

Penyedia Personil yang diminta Site Engineer

tersebut adalah tenaga Site Engineer jembatan

Jembatan 1 Orang Pelaksana 2 Orang, yang ingin

adalah 1 orang, dan pelaksana menjadi 2 orang

kami tanyakan mana yang harus kami pakai Syarat
Teknis atau Persyaratan Penyedia?
3

Untuk Data Personil terdapat pernyataan harus

Khusus untuk tenaga ahli, harus melampirkan Bukti

melampirkan Bukti potongan pajak tahunan, yang

potongan pajak tahunan, pembayaran SPT masa

ingin kami tanyakan apakah Bukti tersebut adalah

Pph Pasal 21 , pasal 26 tahun 2017, beserta

Daftar Personil yang ada pada lampiran PPH Psl.

lampiran form 1721, 1721-I, 1721-II atau bukti lainnya

21 Perusahaan atau bukti potong masing2

yang menyatakan tenaga ahli tetap

Personil?
4

Untuk Personil Pelaksana di dokumen diminta

Untuk persyaratan Pelaksana sebagai tenaga

melampirkan SKT (Terampil) apakah bisa diganti

teknis/terampil dapat bersertifikat SKA Ahli Teknis

dengan menggunakan SKA Ahli Teknik Jalan?

Jalan

PT. MARGA SARANA RAYA
1

Sertifikat ISO 9001:2008 yg sudah habis masa

Boleh, namun pada saat penandatangan kontrak

berlakunya dan masih dlm proses

sudah terbit ISO baru

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

apakah boleh dengan surat keterangan dalam
proses...?

2

Apakah yang dimaksud dengan IUI...? kami punya

IUI adalah Ijin Usaha Industri

ijin gangguan (HO) dan selama ini cukup dan tidak
ada masalah
3

4

Volume yang ditawarkan maksimal (per bulan) ini

Volume bahan/terpasang (1 bulan) yang ditawarkan

hal. 22 maksudnya sendiri-sendiri atau bersamaan

maksimal per item pekerjaan yang ditawarkan

F. Penawaran Volume beban/terpasang dlm 1

Penawaran per item pekerjaan sesuai dengan

bulan, yg dimaksud disini kalau Volume seluruh

kemampuan terpasang dalam sebulan yang dapat

jenis pekerjaan diberikan dalam sebulan tentunya

dipenuhi penyedia

berbeda dengan jika hanya satu jenis pekerjaan
saja. Jadi volume asumsi yang mana...?

PT. BUDI MULYA JAYA

1

Di dokumen disebutkan pemasukan dokumen

Dokumen berupa softcopy dapat disampaikan

penawaran melalui email di

melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres

pokja.kataloglokal@jakarta.go.id, dokumen

(*.zip/*.rar), dan dapat berulang sampai batas akhir

penawaran yang harus kita sampaikan apakah

pemasukan penawaran

berikut lampiran – lampirannya atau cukup hanya
isiannya saja? Dan Untuk hardcopynya kapan
waktu penyampaiannya?
2

3

4

Di dalam dokumen ada 2 syarat penyedia, antara

Pada saat proses pemilihan harus mengikuti

lain ada di lembaran data pemilihan (LDP) dan di

Persyaratan penyedia yang ada pada dokumen

Kerangka Acuan Kerja (KAK); yang dihunakan

pemilihan, namun persyaratan lain yang lain (KAK &

untuk penawaran ini syarat yang mana yang di LDP

RKS) dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan

atau yang DI KAK?

pekerjaan

Untuk penawaran harga Apakah dipersyaratkan

Harga penawaran tidak boleh melebihi HPS per item

batasan harga minimum dan harga maksimum?

pekerjaan

Di daftar peralatan no.6 disebut wheel roller, apakah Akan kami koreksi, yang dimaksud memang wheel
yang dmaksud dgn ini alat wheel Loader?

loader, dan sesuai dokumen pemilihan untuk
persyaratan peralatan pada butir 6 s.d. 18 harus
dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan

5

6

Di daftar peralatan no.8 Sprayer air, apakah yang

Yang dimaksud adalah Air Sprayer atau Air

dimaksud dgn ini alat Aor Compressor?

Compressor

Untuk personil diminta bukti potong pajak, apakah

Khusus untuk tenaga ahli, harus melampirkan Bukti

cukup hanya spt tahunanya saja? Bagaimana kalo

potongan pajak tahunan, pembayaran SPT masa

personilnya baru punya npwp tahun 2018..tentu blm

Pph Pasal 21 , pasal 26 tahun 2017, beserta

ada bukti potong pajaknya.?

lampiran form 1721, 1721-I, 1721-II atau bukti lainnya
yang menyatakan tenaga ahli tetap

7

Untuk tenaga terampil apakah harus mempunyai

Untuk tenaga teknis/terampil tidak perlu bukti

npwp dan bukti potong pajknya?

potongan pajak, tetapi tetap harus memiliki NPWP

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

Mohon penjelasanya, trm ksh

PT. SUMBER BATU

1

Di dokumen syarat penyedia ada 2 jenis yaitu LDP

Pada saat proses pemilihan harus mengikuti

dan KAK, yang digunakan syarat yang dimana

Persyaratan penyedia yang ada pada dokumen

karena syarat yang di LDP dan KAK ada

pemilihan, namun persyaratan lain yang lain (KAK &

perbedaan?

RKS) dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan
pekerjaan

2

Di LDP sertifikat kepesertaan jamsostek dan

Kepesertaan jamsostek/ BPJS perusahaan

dibuktikan setoran 3 bln terakhir, yang dimaksud
dengan hal tersebut apakah kepesertaan jamsostek
perusahaan atau bagaimana?
3

Di LDP Site Engineer jembatan 2 orang sedangkan

Tenaga Site Engineer jembatan adalah 1 orang

di KAK 1 orang yang digunakan yang mana?
4

Di LDP Ahli K3 Konstruksi S1 Teknik Sipil

Ahli K3 Konstruksi yang dibutuhkan S1 Teknik Sipil

sedangkan di KAK hanya S1, yang digunakan yang
mana?
5

Di LDP tenaga terampil hanya sampai NPWP

Sesuai dengan LDP

sedangkan di KAK bukti potong pajaknya diminta,
yang digunakan yang mana?
6

Di LDP diminta pelaksana 1 orang D3 teknik

Pendidikan untuk pelaksana sesuai LDP

sedangkan di KAK pelaksana s1 Tek sipil, yang
digunakan yang mana? Mengingat kalau S1 adalah
SKA atau apakah SKA bisa digunakan sebagai
pengganti?
7

Di LDP dan KAK daftar peralatan no.6 Wheel roller,

Akan kami koreksi, yang dimaksud memang wheel

yang dimaksud dgn ini apakah three Whell Roller

loader, dan sesuai dokumen pemilihan untuk

atau Wheel Loader?

persyaratan peralatan pada butir 6 s.d. 18 harus
dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan

8

Di LDP dan KAK daftar peralatan no.8 Sprayer air,

Yang dimaksud adalah Air Sprayer atau Air

yang dimaksud dgn ini apakah Air compressor atau

Compressor, dan bukan water tanker

Water Tanker>
9

Apakah semua data data yang diminta harus

Yang disampaikan isi formulir isian kualifikasi dan

dilampirkan atau cukup isiannya saja?

surat penawaran berikut lampirannya sesuai
dokumen pemilihan

10

11

Di Dokumen disebutkan Pemasukan Penawaran

Dokumen berupa softcopy dapat disampaikan

melalui Email pokja.kataloglokal@go.id apabila

melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres

semua data data yang diminta ikut dilampirkan,

(*.zip/*.rar), dan dapat berulang sampai batas akhir

kapasitas email terbatas?

pemasukan penawaran

Untuk penawaran asli (Hard Copy) Penyerahan

Pada saat klarifikasi dan pembuktian kualifikasi

sampai kapan?

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

PT. JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE

1

Apakah yang dimaksud dengan pemasukan

Sesuai dengan format pada dokumen pemilihan,

dokumen penawaran (Format, ditujukannya,

mohon dicermati kembali dokumen pemilihan

ditandatangani oleh siapa)?
2

Bagaimana mekanismenya untuk memasukkan

Mohon dicermati kembali dokumen pemilihan untuk

dokumen penawaran?

tata cara penyampaian, dimana dokumen berupa
softcopy dapat disampaikan melalui email dalam
bentuk file PDF yang di kompres (*.zip/*.rar), dan
dapat berulang sampai batas akhir pemasukan
penawaran

3

Apa saja persyaratan untuk masuk ke e katalog?

Persyaratan penyedia sesuai yang tercantum dalam
dokumen pemilihan

4

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan?

Sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan,
mohon dicermati kembali dokumen pemilihan

PROBIC TT (Probicindo@gmail.com)

1

Apakah untuk Tenaga Teknis/ Terampil Pelaksana, Untuk tenaga teknis/terampil terhadap pendidikan
Drafter, Juru Ukur yang disyaratkan harus punya minimal SMK/sederajat, namun tetap bersertifikat
SKT dengan Pendidikan Terakhir S1/D3 ?

keterampilan

Sedangkan SKT Lazimnya untuk lulusan STM/
Sederajat, apakah demikian pengertiannya?
2

Pada lembar syarat Teknis TENAGA AHLI apakah Ahli teknik jembatan diperlukan
benar memerlukan Ahli Teknik Jembatan untuk
Pengadaan Katalog Elektronik Daerah Kategori
Pekerjaan Hotmix ?

3

Apakah untuk Tenaga Teknis/ Terampil diwajibkan Dapat dipenuhi pada saat pelaksanaan pekerjaan
melampirkan NPWP ?

4

Untuk setoran jamsostek 3 bulan terakhir sampai Bulan Juni, Juli dan Agustus 2018
dengan bulan berapa ?

5

Untuk menentukan harga satuan pekerjaan galian Lokasi pembuangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta
perkerasan beraspal dengan Cold Milling kami
mohon dapat ditentukan jarak maksimal lokasi
buangan

6

Pada lembar Peralatan minimal, Apa yang dimaksud Akan kami koreksi, yang dimaksud bukan wheel
dengan Wheel Roller item no. 6 ? apakah yang roller melainkan wheel loader, dan untuk PTR adalah
dimaksud adalah PTR yang sudah ada di Item no.5

7

Pneumatic tyre rollers

Apa yang dimaksud dengan alat ketebalan aspal ? Yang dimaksud alat ketebalan aspal adalah sigmat
Apakah alat cek ketebalan hotmix (alat Core Drill) ?

atau jangka sorong, dan bukan alat core drill

NO
8

PERTANYAAN

JAWABAN

Untuk syarat kualifikasi mengenai SBU, SIUJK, Akte, Dapat disampaikan bersama dokumen penawaran
Kontrak , NPWP, SPT, Sertifikat managemen/ISO,
dan sertifikat Jamsostek, itu semua dilampirkan atau
tidak disaat pemasukan dokumen

9

Syarat kualifikasi mengenai point 1.5 membuat surat Surat pernyataan dibuat
pernyataan atau tidak ?

10

Persyaratan penyedia nomor 12 point 6 & 7 membuat Persyaratan sama dalam dokumen pemilihan point
surat pernyataan atau tidak ?

1.5 dan 1.6, dibuat surat pernyataan

PT. WIDYA SAPTA KONTRAKTOR
1

Mohon penjelasan, apakah harga satuan sama HPS merupakan harga perkiraan tertinggi per item
dengan HPS ?

pekerjaan, dan penawaran tidak melebihi nilai HPS
per item pekerjaan

2

Apakah akan ada klarifikasi terhadap harga satuan Ya, akan di klarifikasi
yang disampaikan oleh Penyedia dan bagaimana
mekanismenya ?

3

Mohon penjelasan jika ada data administrasi maupun Hasil klarifikasi dapat menggugurkan
teknis pada saat klarifikasi dianggap tidak sesuai
atau tidak lengkap apakah menggugurkan, atau
diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan
tersebut ?

4

Apakah SBU, SIUJK, NPWP dan data legal Dapat disampaikan bersama dokumen penawaran
perusahaan perlu dilampirkan dalam dokumen
penawaran

5

Apakah bukti kepemilikan alat perlu dilampirkan Dapat disampaikan
dalam penawaran ?

PT. PETRA KONSTRUKSI ABADI
Dengan adanya pekerjaan proyek di PU DKI

Ya, dapat menggunakan NPWP perusahaan lama

Jakarta yang masih berjalan sampai saat ini dan

(PT.MSS) dan disertai surat dari Pajak yang

seiring waktu ada perubahan nama perusahaan dari

menyatakan bahwa PT. MSS adalah PT. Petrakon

PT. MSS menjadi PT. Petrakon,
Sampai saat ini untuk NPWP atas nama
perusahaan lama (PT. Mss) belum kami rubah
menjadi nama perusahaan yang baru (PT.
Petrakon) dikarenakan masih adanya proyek yang
masih berjalan di Pu DKI Jakarta dan berdasarkan
informasi dari PU (pemberi kerja) sebaiknya tidak
dirubah sebelum pekerjaan selesai karena masih
ada pekerjaan yang masih ditagih.

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

Namun dengan adanya ekatalog lokal Jakarta yang
akan kami ikuti ini, kami mohon dapat dijelaskan
mengenai pertanyaan sbb :
1. Apakah kami masih boleh menggunakan NPWP
perusahaan lama (PT.MSS) dan disertai surat
dari Pajak yang menyatakan bahwa PT. MSS
adalah PT. Petrakon? Atau
2. Kami sudah harus merubah NPWP PT. Baru
(PT. Petrakon); lalu untuk tagihan kami kami
diperkerjaan yang sedang berjalan, bagaimana
nantinya?
Mohon kiranya dapat diberikan saran/kejelasan
terkait pertanyaan kami diatas agar kami dapat
mengikuti ekatalog lokal tersebut.

PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA
Selamat Siang Bapak Ibu disini saya LEONARDO
dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA mau
menanyakan beberapa Hal : 1. Pada Saat
Pemasukan Dokumen Penawaran Apakah a. Untuk

1. a. Bukti dapat dimasukan
b. Bukti dapat dimasukan
2. Ya, file dalam bentuk PDF dan dalam betuk file
compress (*.zip/*.rar)

Personil yang diminta apakah kita juga memasukan
berkas seperti sertifikat,ijasah,cv,dll kedalam
Dokumen tersebut atau hanya cukup dengan
Personil yang ada di Isian Kualifikasi ( PQ ) b. Untuk
Peralatan Apakah kita Juga harus Memasukan
Bukti Peralatan Milik Sendiri dan Bukti Pembelian
alat. Atau cukup dengan Peralatan yang ada di Isian
Kualifikasi ( PQ ) 2. Apakah bias pada saat
Pemasukan Dokumen Harus berbentuk PDF yang
sudah di RAR ….? Demikian Pertanyaan ini kami
Dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA, Mohon
Maaf apabila ada kesalahan dan Trimakasih

PT. JAYA KONSTRUKSI MP. Tbk
1

2

3

Apakah diperlukan jaminan penawaran ? berapa

Dalam pemilihan penyedia ini tidak memerlukan

nilainya, masa berlakunya dan ditujukan kemana ?

jaminan penawaran

Apakah ada format khusus untuk surat penawaran

Format sesuai yang tercantum pada dokumen

harga ? dan berapa lama masa berlaku surat

penawaran BAB IV A., dan tidak ada masa

penawaran harga ?

berlakunya

Kapan tanggal terakhir penyampaian penawaran

Tanggal 9 Oktober 2018, sesuai di dokumen

harga ?

pemilihan BAB I.

NO

4

PERTANYAAN

JAWABAN

Untuk izin pabrik AMP (IUI) apakah boleh diganti

Persyaratan izin adalah IUI, sesuai dokumen

dengan sertifikat izin layak operasi (SILO) ?

pemilihan

Jika pada saat pelaksanaan, ternyata dilokasi

Menjadi tanggung jawab penyedia jasa (vendor)

pekerjaan diperlukan pekerjaan pendahuluan,
pekerjaan pendahuluan menjadi tanggung jawab
siapa ?

PT. SUBUR BROTHER

1

Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.1.

Persyaratan izin adalah IUI, sesuai dokumen

Syarat Kualifikasi :

pemilihan, dan IUI dikeluarkan oleh Instansi yang

Memiliki Izin Usaha Pabrik AMP (IUI).

berwenang sesuai dengan PP No. 107 Tahun 2015

Kontraktor sudah memiliki Ijin Usaha Jasa

tentang Ijin Usaha Industri

Konstruksi (IUJK). AMP adalah Peralatan untuk
menyelesaikan pekerjaan Konstruksi Jalan. Apakah
harus juga memiliki IUI ?
Bila ya, IUI yang diminta apakah yang dikeluarkan
Kantor Kecamatan setempat? Atau instansi lain?
2

Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Nomor 12)

Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Produk

Persyaratan Penyedia, No. 12 Surat Pernyataan

Barang/Jasa yang ditawarkan minimal harus

yang menyatakan Produk Barang/Jasa yang

memenuhi spesifikasi teknis Bina Marga Provinsi DKI

ditawarkan minimal memenuhi spesifikasi teknis

Jakarta dan sebelum dilakukan pembelian/

Bina Marga yang dibuktikan dengan mock up dan

purchasing dibuktikan dengan mock up bagi vendor

pengujian sesuai aturan yang berlaku sebelum

yang belum pernah kerjasama dengan Dinas Bina

dilakukan pembelian barang/jasa, yang dimaksud

Marga dan untuk vendor yang sudah pernah

mock up produk hotmix adalah apa? Apakah contoh

kerjasama dengan Dinas Bina Marga agar

bricket hotmix yang dibikin di laboratorium

menunjukkan surat perjanjian/kontrak sebelumnya

berbentuk silinder dengan diameter 4" dan tinggi
2,5" yang kemudian diuji di laboratorium
3

Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.2.

Ahli teknik jembatan diperlukan

Syarat Teknis : 1. Memiliki Tenaga Ahli Site
Engineer Jembatan 2 orang dengan Sertifikat Ahli
Teknik Jembatan.
Apakah memang disyaratkan Ahli Teknik Jembatan
pada pekerjaan ini?
4

Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.2.

Untuk tenaga teknik/terampil juru ukur, pendidikan

Syarat Teknis

dapat D3 Teknik sipil atau D3 Teknik

II. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil : Juru Ukur.
- Pendidikan Minimal D3 Teknik Sipil atau D3
Teknik (seperti pada dokumen KAK)?
5

Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.2.

Oleh karena terdapat perbedaan persyaratan

Syarat Teknis

peralatan, maka pada dokumen pemilihan akan

III. Peralatan Minimal, No 4 dan 5 Tandem Roller
dan PTR. No 6 Wheel Roller 6-12 ton.

dibuatkan adendum/perubahan. Dimana perubahan
tersebut adalah peralatan Wheel Roller kapasitas 6-

NO

6

PERTANYAAN

JAWABAN

Apakah yang dimaksud Wheel Roller adalah Three

12 ton menjadi Wheel Loader kapasitas 1,0 –

Wheel Roller?

1,6 M3

Pada Lembar Data Pemilihan (LDP) Bagian B.2.

Jenis pekerjaan yang tidak ditawar, tidak perlu

Syarat Teknis

penyampaikan analisa harga satuan pekerjaan

IV. Menyampaikan analisa harga satuan
pekerjaan terhadap 17 jenis pekerjaan sesuai BAB
IV.G, untuk jenis pekerjaan yang tidak kami tawar,
apakah harus disampaikan juga analisanya?
PT. MULTI KARYA CEMERLANG
1

Bagaimana

tata

cara

pemasukan

Dokumen

Penawaran, mulai dari data perusahaan, harga, dst.?

Mohon dicermati kembali dokumen pemilihan untuk
tata cara penyampaian, dimana dokumen berupa
softcopy dapat disampaikan melalui email dalam
bentuk file PDF yang di kompres (*.zip/*.rar), dan
dapat berulang sampai batas akhir pemasukan
penawaran

2

Bagaimana tata cara evaluasi kualifikasi dan Silahkan melihat pada dokumen pemilihan
administrasi?

3

Ada berapa Vendor yang mengikuti/terdaftar dalam Peserta yang ikut proses pemilihan dengan negosiasi
e-katalog local ini?

ini adalah yang memasukan penawaran sesuai
jadwal yang tertera pada dokumen pemilihan

4

Bagaimana pemilihan Vendor oleh Owner, apakah Pemilihan melalui negosiasi
sama dengan system e-katalog nasional? (karena
infonya untuk e-katalog local ini yang digunakan
adalah system tender)

5

Apakah calon penyedia jasa/vendor dapat “gugur” Apabila setelah diklarifikasi tidak dapat membuktikan
pada

saat

proses

evaluasi

kualifikasi

dan data dukung yang benar, baik dokumen kualifikasi,

administrasi dan klarifikasi teknis dan harga? Bila Teknis dan harga
“iya” hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan
calon penyedia “gugur” ?
PT. PERKASA ADIGUNA SEMBADA
1

Pada syarat teknis :

Oleh karena terdapat perbedaan persyaratan

Memiliki daftar tenaga ahli tetap (terlampir) untuk

personil, maka pada dokumen pemilihan akan

jabatan site engineer jembatan diperlukan 2 orang

dibuatkan adendum/perubahan. Dimana perubahan

berbeda dengan kerangka acuan kerja untuk jabatan

tersebut adalah tenaga Site Engineer jembatan

site engineer jembatran diperlukan 1 orang, mohon

adalah 1 orang, dan pelaksana menjadi 2 orang

kami diinformasikan ditetapkan sebenarnya berapa
orang ?
2

Memiliki daftar tenaga teknis/terampil untuk jabatan
pelaksana diperlukan 1 orang berbeda dengan
kerangka acuan kerja untuk jabatan pelaksana
diperlukan 2 orang, mohon kami diinformasikan
ditetapkan sebenarnya berapa orang ?

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan,
Tim Teknis Dinas Bina Marga,

Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Daerah C
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Kebon Sirih No. 18 Blok H Lantai 19, Telp (021)3822874 Fax (021)3822897
JAKARTA

ADENDUM DOKUMEN PEMILIHAN
Nomor : 93/PK-C/2018
Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu delapan
belas (28/09/2018), bertempat di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI
Jakarta, telah dilakukan Adendum Dokumen Pemilihan dalam rangka kegiatan pemilihan
penyedia Katalog Elektronik Daerah Komoditas Hot Mix sebagai berikut:
Organisasi

: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan

: Katalog Elektronik Daerah Komoditas Hot Mix

Tahun Anggaran

: 2018

Revisi / perubahan sebagaimana nama paket pekerjaan diatas sebagai berikut :
NO
1

URAIAN
Bab III. LDP huruf
B. Syarat
Penyedia angka
2. Syarat Teknis

SEMULA
I. Memiliki Tenaga ahli tetap dengan
kualifikasi keahlian:
Jabatan

Jumlah

Pendidikan
Minimal

Site
Engineer

2

S1 Teknik
Sipil

Sertifikat
Keahlian
Minimal
Ahli
Teknik
Jembatan

II. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil:

Kerangka Acuan
Kerja (KAK)
Angka 12)
Persyaratan
penyedia,
Angka 13.huruf b.
Peralatan
minimal:

Jabatan

Jumlah

Pendidikan
Minimal

Site
Engineer

1

S1 Teknik
Sipil

Sertifikat
Keahlian
Minimal
Ahli
Teknik
Jembatan

II. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil:

Jabatan

Jumlah

Pendidikan
Minimal

Sertifikat
Keahlian
Minimal

Jabatan

Jumlah

Pendidikan
Minimal

Sertifikat
Keahlian
Minimal

Pelaksana

1

D3 teknik

Pelaksana
pekerjaan
jalan
dan/atau
pelaksana
lapangan
pekerjaan
jalan

Pelaksana

2

SMK/
Sederajat

Pelaksana
pekerjaan
jalan
dan/atau
pelaksana
lapangan
pekerjaan
jalan

III. Peralatan Minimal:

2

MENJADI
I. Memiliki Tenaga ahli tetap dengan
kualifikasi keahlian:

III. Peralatan Minimal:

No
6

Jenis Alat
Wheel roller

Kapasitas
6 – 12 ton

No
6

Jenis Alat
Wheel Loader

Kapasitas
1,0 – 1,6 M3

No
6

Jenis Alat
Wheel roller

Kapasitas
6 – 12 ton

No
6

Jenis Alat
Wheel Loader

Kapasitas
1,0 – 1,6 M3

Demikian adendum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan,
Tim Teknis Dinas Bina Marga,
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