
 
 
 

PENGUMUMAN PELELANGAN 
No. BS.0055/TSI/07/2018 

Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan melaksanakan 
pekerjaan pengadaan sebagai berikut: 

A. Paket Pekerjaan yang dilelangkan  

Paket Pekerjaan : Pekerjaan Access Switch (Hub) Gedung Prosperity LPEI 

Lokasi  : Kantor Pusat Indonesia Eximbank (Jakarta) 
Rincian Pekerjaan : Item Keterangan 

 Deskripsi Menyediakan perangkat access Switch (hub) yang memiliki fitur PoE+. 

 Ruang 
Lingkup  

- Menyediakan perangkat switch access dengan spesifikasi : 
o Brand : Cisco 
o Tipe : WS-C2960XR-48FPD-I 
o Jumlah : 32 unit  

 
- Menyediakan jasa implementasi (instalasi dan konfigurasi) perangkat 

switch access 
 

 

B. Persyaratan Peserta  

1. Persyaratan Umum 

Memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan yang tertera pada e-procurement (mendapatkan 
status “Qualified”) 

2. Persyaratan Khusus  

a. Peserta adalah perusahaan yang mempunyai pengalaman dalam pengadaan/implementasi/maintenance 
perangkat Switch (Hub) sekurang-kurangnya pada 2 perusahaan/instansi/lembaga lainnya dalam kurun 
waktu 2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan copy PO/SPK/Perjanjian/BAST Pekerjaan. 

b. Peserta memiliki tenaga ahli bersertifikasi Cisco Certified Network Associate (CCNA) minimal sebanyak 2 
Orang yang berstatus pegawai tetap dengan dibuktikan surat keterangan pengangkatan pegawai dan 
bukti sertifikasi yang masih berlaku. 

c. Peserta memiliki tenaga ahli bersertifikasi Cisco Certified Network Professional (CCNP) minimal sebanyak 
1 Orang yang berstatus pegawai tetap dengan dibuktikan surat keterangan pengangkatan pegawai dan 
bukti sertifikasi yang masih berlaku. 

d. Peserta memiliki dukungan (support) dari Principal, untuk menjamin tersedianya ketersediaan suku 
cadang yang dibuktikan dengan surat dukungan dari Principal. 

C. Pendaftaran Pengadaan 

1. Masa Pendaftaran 

Calon penyedia yang memenuhi seluruh persyaratan di atas dan berminat untuk mengikuti paket pengadaan 
barang dimaksud dapat menyampaikan Surat Pernyataan Minat dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Hari/tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018 pukul 08.00 WIB s.d Selasa 24 Juli 2018 pukul 15.00 WIB 

b. Metode Penyampaian : Di unggah pada e-procurement  

https://eproc.indonesiaeximbank.go.id/eprocurement/ 

2. Format Surat Pernyataan Minat dapat diunduh pada sistem e-procurement dan harus ditanda-tangani oleh 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan anggaran dasar badan usaha dan apabila ditanda-tangani oleh 
pejabat yang tidak berwenang harus disertai dengan Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang diatas meterai 
secukupnya. 

3. Calon penyedia yang telah mendapatkan status “qualified” dan telah mengunggah Surat Pernyataan Minat pada 
sistem e-procurement, akan diundang mengikuti proses pemberian penjelasan (aanwijzing) yang waktunya 
akan ditentukan kemudian. 

Demikian pengumuman ini untuk diketahui. 
 

 
 

Jakarta, 21 Juli 2018 
Panitia Pengadaan Access Switch (Hub) Gedung Prosperity 


