KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1Jakarta 10710 Telepon 344-9230 (20 saluran), Pesawat 6810 – 6812

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: PENG-03/POKJA.III/2018
Kelompok Kerja III Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk
paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya secara elektronik sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan ATS Software dan Appliance Load Balancer Tahun
Anggaran 2018 (Lelang Ulang)
Lingkup pekerjaan
: Renewal software, upgrade/update software dan appliance,
pemeliharaan software dan aplliance, onsite support, problem solving,
asesmen terhadap perangkat TIK.
Nilai total HPS
: Rp1.213.382.676,00 (Satu milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus
delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
Sumber pendanaan
: DIPA Pusintek Tahun Anggaran 2018.
2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara
Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan :
a. Peserta memiliki Surat Ijin Usaha yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh instansi
pemerintah yang berwenang, dengan kualifikasi kecil pada bidang teknologi informasi/sejenis;
b. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan
atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
c. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
d. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
Tahunan);
e. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak;
f. memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 (satu) tahun pekerjaan sejenis yang
dibuktikan dengan bukti kontrak kerja tersebut atau Berita Acara Serah Terima (BAST);
g. Perusahaan memiliki minimal satu orang tenaga ahli dengan pengalaman minimal 1 (satu)
tahun pada kegiatan implementasi dan operasional perangkat software dan appliance Load
Balancer (F5), dibuktikan dengan bukti surat keterangan atau kontrak dari pemberi jasa atau
Curriculum Vitae (CV) dari penyedia jasa, serta memiliki sertifikasi F5 Specialist dibuktikan
dengan fotocopy sertfikat;
h. mempunyai sisa kemampuan paket (SKP).
3. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE Kementerian
Keuangan: www.lpse.depkeu.go.id
4. Jadwal PelaksanaanPengadaan
Jadwal dapat dilihat pada website LPSE.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 12 Januari 2018
Kelompok Kerja III

