BANK LAMPUNG
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
JL. WOLTER MONGINSIDI NO.182 TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG 35215

PENGUMUMAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
Nomor : 01/PPBJ/BL/IV/2018
Panitia Pengadaan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung akan melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan Metode Seleksi Umum Prakualifikasi, dengan Informasi sebagai berikut:
1. Nama paket pekerjaan :
Pengadaan Pengembangan Aplikasi Laku Pandai Bank Lampung
Lokasi Bank Lampung Kantor Pusat Jl. Wolter Monginsidi No. 182 Telukbetung Bandar Lampung 35215
2. Persyaratan Pendaftaran :
a. Memiliki surat izin usaha sesuai dengan bidang usahanya yang dikeluarkan oleh Badan/Institusi yang
berwenang;
b. Surat penyampaian dokumen Prakualifikasi/Pascakualifikasi ditandatangani oleh orang yang secara hukum
mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau
tidak sedang menjalani sanksi pidana dalam bentuk surat pernyataan dari konsultan yang bersangkutan;
d. Dalam hal Penyedia Jasa Konsultansi akan melakukan kemitraan, Penyedia Jasa Konsultansi wajib
mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan
yang mewakili kemitraan tersebut;
e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya (tiga) bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan baru
yang belum berkewajiban untuk melapor;
f. Selama 5 (lima) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa konsultansi sejenis yang
akan dilelang;
g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam baik di Bank Lampung, Instansi
Pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta lainnya;
h. Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai;
i. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan
khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;
j. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan;
k. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki;
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
Hari/tanggal
: Kamis / 12 April 2018 s.d. Selasa / 17 April 2018 (hari kerja)
Waktu
: 09.00 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat dan alamat : Bank Lampung Kantor Pusat, Ruang Group Umum
Jl. Wolter Monginsidi No. 182 Teluk Betung Bandar Lampung
Website
: www.banklampung.co.id
4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari
direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen
Prakualifikasi.
6. Dokumen Prakualifikasi dapat diambil dalam bentuk cetakan atau softcopy.
Pengumuman Pelelangan ini diumumkan melalui media cetak (Koran), papan pengumuman Bank Lampung Kantor
Pusat atau dapat dilihat melalui website http://www.banklampung.co.id.
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Bandar Lampung , 12 April 2018
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
Ttd
PANITIA PENGADAAN

