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3. Pelaksanaan Pengadaan

a. 

Hari/Tanggal : 27 Januari s/d 02 Februari 2023
Waktu : Pukul 09 00 s/d 15 00 WIB

Mereka yang dinyatakan pailit.

Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of
interest).

Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh
pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD
sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di
antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.

Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan

Penyedia Barang/ Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut : 

Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk

Berusaha (NIB) yang masih berlaku

Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan

Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PJB Group yang masih berlaku dengan

kategori risiko moderat

Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan atau
agen atau distributor yang berpengalaman mensupplai material dengan merk OEM dengan
kapasitas yang sama atau lebih besar minimal 1 kali dibuktikan dengan Surat dukungan dari
manufaktur, copy kontrak/PO/BA dan cstomer reference letter, Refference list barang dari
manufaktur dan Customer satisfaction letter yang dibuat oleh user

Memiliki sertifikat ISO-9001, atau ISO 14001, atau OHSAS 18001 atau ISO 45001 atau SMK3 
mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang masih berlaku

Memiliki atau memperoleh dukungan dari perusahaan yang memiliki peralatan untuk melakukan 
instalasi system electrolizer

Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan bidang mekanik dan
listrik dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut :

Field Engineer: memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan sejenis dan 
memahami Standar Internasional terkait

Piping Engineer : memiliki keahlian dalam desain pipa untuk industry pembangkit thermal 
memahami standart Internasional terkait

Supervisor / Project Manager memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh 
pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit), teknik,
administrasi, pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan

Ahli K3 Umum: minimal 1 orang yang bersertifikat minimal dikeluarkan oleh Disnakertrans

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan
Pengadaan Jasa & Material Penggantian Line Pipe Electrolizer PLTU Ropa AI PLN 2022 (WO65105)
dengan persyaratan sebagai berikut :

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR : 156.Peng/SCM/PJBS/2022

TENTANG

PENGADAAN JASA & MATERIAL PENGGANTIAN LINE PIPE ELECTROLIZER PLTU ROPA AI PLN 2022 

(WO65105)

Sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB Services.

Sedang dalam pengawasan pengadilan, bangkrut, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan/atau
Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang menjalani sanksi pidana.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :



Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan

-

 pengadaan@pjbservices.com

b. 

:

:

4. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 27 Januari 2023

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

PIC : Aviv

Alamat / Link aplikasi Zoom di kirimkan melalui email setelah peserta mengirimkan Surat Pernyataan
Minat

Hari/Tanggal

Waktu

Kamis, 02 Februari 2023

09.00 WIB

Penjelasan Lelang   via daring  (Aplikasi Zoom)

Sidoarjo

Dengan diberi subyek :

Pengadaan Jasa & Material Penggantian Line Pipe Electrolizer PLTU Ropa AI PLN 2022
(WO65105)

Melampirkan Surat Pernyataan Minat dikirim ke email :
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