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Undangan Negosiasi Teknis
dan Harga sertaPembuktian
Kualifikasi.

Yth :

Kepada :
Sdr. Direktur
1. CV. KAPUAS MEMBANGUNAN
di Tempat

Sehubungan dengan akan dilakukannya klarifikasi dan pembuktian kualifikasi
terhadap dokumen kualifikasi perusahaan saudara pada paket :

“ Peningkatan Ruas Jalan Lanjak – Kedungkang Kecamatan Batang Lupar”
Maka kami mengundang saudara untuk hadir pada :
Acara
: Pembuktian Kualifikasi
Hari/ Tanggal
: Kamis dan Jum’at/ 16 dan 17 Mei 2019
Waktu
: Pukul 09.00 – 14.00 ( Waktu Panitia )
Tempat
: UKPBJ Kab. Kapuas Hulu Putussibau.
Bahan yang yang harus dibawa yaitu :
1. Seluruh persyaratan Kualifikasi atau yang tercantum di dalam dokumen
kualifikasi SPSE perusahaan yang saudara sampaikan pada paket pekerjaan
tersebut di atas harus ASLI. (Khusus Ijazah cukup menunjukan fotocopy berlegalisir).
2. Pembuktian dilakukan oleh :
- Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang
sah menurut akta pendirian/perubahan;
- Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam
akta pendirian/perubahan;
- Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama
berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak
PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 dan/atau Kepersertaan BPJS
Ketenagakerjaan) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada
dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta
pendirian/perusahaan;
- kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan
dengan dokumen otentik; atau Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan
memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian
kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli,
salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan
meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang
disediakan oleh penerbit dokumen.

3. Persyaratan Tenaga Ahli Tetap yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang
disyaratkan, dengan ketentuan pembuktian Tenaga Tetap dilakukan pada tahap
pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa:
a) Bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1; atau
b) Bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mencantumkan nama jelas
serta nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta;
c) SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga ahli
tetap.
4. Laptop dan File Excell Penawaran Perusahaan Saudara.
5. Apabila pada pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta
akan digugurkan. Badan usaha dan/ pengurusnya dimasukan ke dalam daftar
hitam.
Bagi Perusahaan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di
atas maka akan dinyatakan TIDAK LULUS / GUGUR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima
kasih.
Putussibau, 15 Mei 2019
UKPBJ Kab. Kapuas Hulu
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