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Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia 
Eximbank) akan melaksanakan Pengadaan Jasa Lainnya dengan metode Lelang Umum 
menggunakan prakualifikasi sebagai berikut: 
 
A. Pekerjaan 

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Interior Kantor 
Wilayah Medan Indonesia Eximbank 

Lokasi Pekerjaan : Gedung B&G Tower Unit 607, 608, 609 dan 610 Jl 
Putri Hijau No 8 Medan 

Luas Lantai : ± 462,92 m2 

B. Persyaratan Peserta  

1. Persyaratan Umum 
Memenuhi persyaratan administasi sesuai dengan yang tertera pada e-procurement 

yang dapat dibuka melalui website www.indonesiaeximbank.go.id 

2. Persyaratan Khusus  
a. Peserta adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai riwayat usaha 

dalam jasa pelaksana konstruksi interior ruang perkantoran sekurang-kurangnya 5 
(Lima) tahun yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi minimal 
Usaha Menengah (M2) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi (LPJK).  

b. Peserta mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi 
(Kontraktor) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 

c. Peserta mempunyai riwayat pekerjaan jasa pelaksana konstruksi interior 
sebanyak 3 perkantoran dengan minimal luas 1.000 m2 dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir (2015-2017) dalam 1 SPK/Kontrak yang dibuktikan dengan SPK/Kontrak 
serta foto/gambar dari hasil pekerjaan interior yang telah dibuat. 

d. Mempunyai tenaga ahli tetap bersertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai ketentuan yang berlaku (status 
pegawai tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai dan 
bukti sertifikasi). 

e. Peserta memiliki workshop dengan luas minimal 1.000 m2 dengan status milik 
sendiri dilengkapi ijin usaha dari Pemerintah setempat di jabodetabek yang 
dibuktikan dengan foto/gambar dari workshop yang dimiliki. 

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 : Senin, 22 Oktober 2018 – Jumat, 26 Oktober 2018 
2.  Jam : 08.00 s/d 17.00 WIB 
3. . Ditujukan 

kepada 
: Panitia Pengadaan Renovasi Kantor Wilayah Medan 

Indonesia Eximbank, Gedung Propserity Tower Lantai 29 
District 8 Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 
Selatan. 
 

http://www.indonesiaeximbank.go.id/


4.  Dokumen yang 
disampaikan 

: - Surat Pernyataan Minat 
- Copy Sertifikat Badan Usaha 
- Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
- Daftar minimal pengalaman disertai copy bukti 

(PO/SPK/Perjanjian/BAST Pekerjaan).  
- Daftar minimal tenaga ahli disertai Surat Keterangan 

Pegawai Tetap dan copy Sertifikasi. 
- Surat pernyataan kepemilikan workshop disertai foto / 

gambar dari workshop. 

Format surat pernyataan minat dapat diunduh pada sistem e-procurement                                         

di www.indonesiaeximbank.go.id dan harus ditanda-tangani diatas 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 Jumat, 26 Oktober 2018. 

E. Calon penyedia yang telah mendapatkan status “qualified” dan telah lulus prakualifikasi 
sebagaimana tersebut pada butir D di atas, akan diundang mengikuti proses pemberian 
penjelasan (aanwijzing) yang waktunya akan ditentukan kemudian. 

 

Demikian pengumuman ini untuk diketahui. 
 

Jakarta, 22 Oktober 2018 

Ttd 

Panitia Pengadaan Renovasi Kantor Wilayah Medan 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indonesiaeximbank.go.id/

