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PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG  

SEWA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  

Nomor : 021/PENG/SEKEN/PAN/III/2014 
 

Panitia Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan 
melaksanakan pelelangan ulang sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan 
pengadaan jasa lainnya secara elektronik sebagai berikut: 
 
1. Paket Pekerjaan   
 Nama paket pekerjaan : Pengadaan sewa kendaraan bermotor roda empat Komnas HAM 

Tahun Anggaran 2014. 
 Lingkup pekerjaan : Pengadaan 8 (delapan) unit kendaraan berikut sopir dan bahan 

bakar. 
 Nilai HPS : Rp. 872.784.000,- (Delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh 

ratus delapan puluh empat 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 transportasi (penyewaan alat angkutan 

darat/kendaraan 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 2012) 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 
Desember 2013 s.d. Februari 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 

jasa lainnya 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, 27 Maret 2014 
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