PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI
PELELANGAN BERSAMA
PEKERJAAN JASA PBM & EMKL
WILAYAH SULAWESI & KALIMANTAN
TAHUN 2015
1. Langkah-langkah proses pendaftaran prakualifikasi :
 Langkah 1 : Melihat Pelabuhan yang akan dilelangkan (download)
 Langkah 2 : Form isian prakualifikasi (download)
 Langkah 3 : Mengirim scan berwarna dokumen asli sebagaimana item No. 2 dibawah ini
 Format surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelelangan (download)
 Format Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis 2 (dua) tahun terakhir (download)
2. Dokumen prakualifikasi yang perlu di scan dalam format PDF dan dikirim ke email : pihc.group@gmail.com, yaitu :
a. Surat permohonan menjadi rekanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group;
b. Company Profile ringkas;
c. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bila ada);
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
e. NPWP;
f. Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Bukti Pembayaran Pajak Terakhir tahun 2015
g. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP);
h. Laporan Keuangan (Neraca & Laporan Laba Rugi);
i. Susunan Pengurus Perusahaan;
j. Surat Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dari instansi berwenang yang masih berlaku di wilayah
Provinsi tempat pelabuhan tersebut berada mengacu pada Permenhub No: PM 60 TAHUN 2014 dan mendapat
Surat dukungan dari Perusahaan Angkutan di wilayah Provinsi tempat pelabuhan atau SIUJPT yang mempunyai
dukungan SIUPBM dari instansi berwenang yang masih berlaku di wilayah Provinsi tempat pelabuhan tersebut;
k. Surat Keterangan Domisili (SKD) Perusahaan;
l. Referensi Bank;
m. Perusahaan Angkutan di wilayah Provinsi tempat pelabuhan tersebut harus dilengkapi Daftar truk yang dimiliki
minimal dua unit (sesuai contoh format) dengan melampirkan:
 Scan berwarna STNK asli yang masih berlaku atas nama perusahaan pendaftar atau pengurus perusahaan
pendaftar yang tercantum pada akta.
 Scan berwarna surat uji KIR asli yang masih berlaku.
n. Surat Keterangan sebagai anggota Asosiasi di Pelabuhan setempat.
o. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis 2 (dua) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak (sesuai contoh
format);
p. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelelangan sesuai contoh format;
3. Semua dokumen diatas di-scan dan dikirimkan via email ke : pihc.group@gmail.com dengan subjek : “LELANG
JASA DISTRIBUSI PBM/EMKL wilayah SULAWESI & KALIMANTAN 2015”. Pengiriman email dan pengisian form
prakualifikasi online paling lambat tanggal 28 November 2015 pukul 16.00 WIB.
4. Hasil evaluasi prakualifikasi akan disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui email.
5. Hanya rekanan yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang akan diundang dalam lelang ini.
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pelelangan :
M. Iman Solichin
– PT Petrokimia Gresik
(HP 08123574880)
Tommy Johan Agusta
– PT Pupuk Kalimantan Timur
(HP 082247986610)
Demikianlah pengumuman ini untuk diketahui.

Jakarta, 24 November 2015
Ttd,
Panitia Pelelangan Bersama Jasa Distribusi Pupuk
Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero)

