
 
PENGUMUMAN LELANG UMUM PRAKUALIFIKASI  

No. BS.0185/PDU/08/2019 

 
Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) akan 
melaksanakan pengadaan dengan metode Lelang Umum dengan rincian sebagai berikut: 
 
A. Pekerjaan 

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Implementasi PSAK 71 Indonesia 
Eximbank 

B. Persyaratan Peserta  
1. Syarat-syarat umum 

Memenuhi syarat-syarat administrasi yang selengkapnya bisa dilihat pada e-procurement yang ada di 
website www.indonesiaeximbank.go.id  

2. Syarat-syarat khusus 
a. Peserta menyampaikan surat pernyataan minat atas pengadaan tersebut. 
b. Memiliki afiliasi dengan perusahaan konsultan jasa keuangan & bisnis internasional yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan afiliasi. 
C. 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 : 

1.  Hari/tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019 – Rabu, 14 Agustus 2019 
2.  Jam : 08.00 s/d 17.00 WIB 
3. . Ditujukan kepada : Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Implementasi PSAK 71 Indonesia 

Eximbank, Prosperity Tower Lantai 1 District 8 Lot 28 Jl. Jend Sudirman 
Kav. 52-53 Jakarta Selatan. 

4.  Dokumen yang 
disampaikan 

: - Surat Pernyataan Minat 
- Surat Pernyataan afiliasi dengan perusahaan konsultan jasa 

keuangan & bisnis internasional. 

Format surat pernyataan minat terlampir dan harus ditanda-tangani di atas meterai secukupnya 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. 

D. Surat pernyataan minat disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan khusus sebagai syarat 
penilaian prakualifikasi. Calon penyedia yang telah menyampaikan surat pernyataan minat diminta untuk 
melakukan registrasi dan memenuhi semua persyaratan umum administrasi calon penyedia yang ada pada 
sistem e-procurement tersebut. Calon penyedia yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan 
mendapatkan status “qualified”. Kepada calon penyedia tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan 
registrasi dimaksud sampai dengan hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019. 

E. Calon penyedia yang telah mendapatkan status “qualified” akan diundang mengikuti proses pemberian 
penjelasan (aanwijzing) yang waktunya akan ditentukan kemudian. 

 
Demikian pengumuman ini untuk diketahui. 
 

Jakarta, 7 Agustus 2019 
Ttd 

Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Implementasi PSAK 71 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) 

 
 



 
[ KOP PERUSAHAAN ] 

SURAT PERNYATAAN MINAT 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama :  

Jabatan :  

Bertindak 
untuk dan 
atas nama 

: 
 

Alamat :  

Telepon / Fax :  

Email :  

 
Dengan ini kami menyatakan berminat untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu Pengadaan ...... yang diumumkan dalam Website dan E-Procurement LPEI 
pada tanggal ... dengan proses prakualifikasi / pascakualifikasi. * 
Demikian Surat Pernyataan Minat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
Jakarta, [ Tanggal ] – [ Bulan ] - 2019 
Yang Menyatakan Minat 
[ Nama Perusahaan ] 
 
 

[ Nama ] 
[ Jabatan ] 
(Materai Rp 6.000,- disertai cap perusahaan) 

 
 
 

 


