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PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA  

PENGADAAN MODAL PERALATAN DAN MESIN (KOMPUTER DLL) 
LELANG ULANG 

Nomor : 013/PENG/POKJA-PB/X/2014 
 

Kelompok Kerja Pengadaan Barang Modal Peralatan dan Mesin  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
akan melaksanakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan 
pengadaan barang secara elektronik sebagai berikut: 
 

1. Paket Pekerjaan   
 Nama paket pekerjaan : Pengadaan modal peralatan dan mesin Komnas HAM Tahun 

Anggaran 2014. 
 Lingkup pekerjaan : Pengadaan komputer, printer dll. 
 Nilai HPS : Rp. 213.447.000,- (Dua ratus tiga belas juta empat ratus empat 

puluh tujuh ribu rupiah).  
 Sumber pendanaan : DIPA Komnas HAM Tahun Anggaran 2014. 
    

2. Persyaratan peserta   
 Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan : 
a) memiliki ijin usaha yang bergerak dibidang perdagangan yang sesuai yang masih berlaku. 
b) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun 

waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintan maupun swasta, termasuk 
pengalaman sub kontrak; kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 
(tiga) tahun; 

c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 
tahun terakhir (SPT Tahunan tahun 2013) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, 
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 4 ayat 2/Pasal 29 dan PPN (bagi 
pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan (bulan 
Juni - Agustus 2014); 

d) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak; 
e) Tidak masuk dalam daftar hitam; 
f) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; 
g) Menandatangani pakta integritas; 
h) Memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan/tenaga teknis untuk melaksanakan pekerjaan 

pengadaan ini. 
    

3. Pelaksanaan pengadaan   
 Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi system 

pengadaan secara elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: 
http://www.lpse.lkpp.go.id. 

    
4. Jadwal pelaksanaan pengadaan dapat dilihat pada website LPSE. 
  

5. Dokumen pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE. 
 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 
 

Jakarta, 6 Oktober 2014 
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