Amandemen Dokumen Pengadaan
Jasa Penempatan Iklan Tahun 2018
- Metode Lelang Umum
dengan Pascakualifikasi -

Lembaga Penjamin Simpanan

Dokumen Pengadaan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaaalam menyusun dan mengajukan
Dokumen Penawaran kepada LPS. Ketidakcermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini
dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Panitia Pengadaan terhadap Penawaran, atau bahkan
menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan
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AMANDEMEN DOKUMEN PENGADAAN
JASA PENEMPATAN IKLAN TAHUN 2018
A. Petunjuk Administrasi Pengadaan
1. s.d 11
: Tetap
12.Jadwal
: Menjadi
No
Pelaksanaan Lelang

Tahap

1

Pengumuman Lelang

2

Pendaftaran Peserta

3
4
5
6
7
8

Rapat Penjelasan (aanwijzing)
Pemasukan
&
Pembukaan
Dokumen Penawaran
Evaluasi Dokumen Penawaran
Laporan Panitia Pengadaan
Pengumuman Pemenang
Masa Sanggah

9

Penunjukan Pemenang

Waktu

Keterangan

1 hari kerja di Koran
dan sepanjang
pendaftaran di website
LPS
Sebagaimana tercantum
dalam SPSE
1 Agustus 2018
Sebagaimana tercantum
dalam SPSE




Sebagaimana tercantum
dalam SPSE

Kantor LPS

3 hari kerja setelah
pengumuman
pemenang
6 hari kerja setelah
pengumuman
pemenang apabila tidak
ada sanggahan, atau 3
hari kerja setelah
sanggahan dijawab

Koran
Website LPS

SPSE
SPSE
SPSE

SPSE
SPSE

SPSE

*dalam hal terdapat perubahan jadwal, akan diinformasikan kepada peserta

2. s.d 16

: Tetap

17. Metode Evaluasi
(sistem gugur)

: Menjadi
a. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
1) Panitia Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti
dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan dan/atau kesepakatan dalam Rapat
Penjelasan;
2) Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen
Penawaran selama proses evaluasi;
3) Panitia Pengadaan dilarang menggugurkan penawaran dengan
alasan:
i. ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
ii. kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan,
penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran
tidak berkop perusahaan, tidak distempel, dan/atau dokumen
penawaran tidak di jilid;
4) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi
kepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi;
b. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik terhadap
semua penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1) pada bagian harga satuan dengan ketentuan:
i. volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan;
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ii.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan
harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah;
iii. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga
satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
iv. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol;
v. hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah
nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat
menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat
semula
2) pada bagian lump sum dengan ketentuan:
i. volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
ii. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
iii. hasil koreksi aritmatik pada bagian lump sum tidak boleh
mengubah nilai total harga penawaran pada bagian lump sum.
Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total
HPS dinyatakan gugur.
Apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas
nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia Pengadaan menyusun urutan
dari penawaran terendah.
Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
1) Evaluasi administrasi dan kualifikasi;
2) Evaluasi teknis
3) Evaluasi harga;
Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Administrasi dan kualifikasi
terhadap 3 penawaran terendah terkoreksi aritmatik.
Ketentuan Evaluasi Administrasi dan kualifikasi:
1) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan
ketentuan
i. syarat-syarat administrasi yang diminta berdasarkan Dokumen
Pengadaan ini terpenuhi; dan
ii. jaminan penawaran memenuhi ketentuan;
2) peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
i. merupakan perusahaan di bidang jasa konsultasi media,
periklanan, atau promosi media massa.
ii. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
iii. memiliki laporan keuangan tahun 2016 atau 2017, dengan laba
positif yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
iv. Minimal memiliki 1 (satu) pengalaman pekerjaan sejenis yang
bernilai minimal/sekurang-kurangnya Rp20 Milyar sejak tahun
2015, dapat berupa repeat order dari kontrak.
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18 s.d 23

3) apabila hanya ada kurang dari 3 (tiga) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka evaluasi tetap
dilanjutkan;
4) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi
dan kualifikasi, maka pelelangan dinyatakan gagal;
5) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi
dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis.
i. Evaluasi Teknis:
1) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi.
2) Panitia Pengadaan mengevaluasi teknis terhadap pemenuhan
Dokumen Teknis dan kesesuaian penawaran dengan Spesifikasi
Teknis dan/atau Ruang Lingkup yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan ini.
3) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, PanitiaPengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan
peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan
penawaran;
4) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap
Evaluasi Harga;
5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi
teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga
j. Nilai Evaluasi Harga Peserta akan didasarkan pada ketentuan:
1) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau
penting, dengan ketentuan mata pembayaran yang harga satuannya
nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus
tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga
satuan pekerjaan lainnya;
2) dilakukan klarifikasi kewajaran harga terhadap hasil koreksi
aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
k. Apabila semua penawaran peserta yang lulus Evaluasi Teknis, tidak ada
yang memenuhi
ketentuan Evaluasi Harga, Panitia Pengadaan
melakukan evaluasi penawaran terhadap penawaran terkoreksi aritmatik
urutan selanjutnya sampai menemukan penawaran terendah responsif.
l. Peserta dengan penawaran terendah dan responsif dinyatakan sebagai
calon pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi.
m. Pembuktian kualifikasi
1) pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang.
2) Panitia Pengadaan melakukan pembuktian dokumen persyaratan
kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau
dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang,
termasuk menyerahkan jaminan penawaran asli.
3) apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,
peserta digugurkan.
n. apabila calon pemenang lelang tidak bersedia hadir atau tidak dapat
membuktikan kualifikasi maka akan diundang peserta dengan urutan
selanjutnya.
: Tetap
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B. Petunjuk Teknis Pekerjaan
1. s.d 3
Tetap

4. Ruang Lingkup Pekerjaan Penempatan Iklan

a.

s.d g
Tetap

5. Keluaran yang Diharapkan (Deliverable)
Tetap
6. Jadwal Waktu Pekerjaan
Tetap

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 06 Agustus 2018

An. Panitia Pengadaan Placement Iklan 2018
Ketua
Ttd
Jarot Marhaendro
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