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PENGUMUMAN PELELANGAN  
S.PEM-104/YS-03/XI/2016 

 

Yayasan Spiritia akan melaksanakan pelelangan untuk paket pekerjaan pengadaan dan 

distribusi seri buku HIV AIDS.  Keterangan mengenai pekerjaan, persyaratan, pelaksanaan, dan 

dokumen sebagai berikut: 

 

1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekerjaan: Pengadaan dan Distribusi Seri Buku HIV AIDS Yayasan Spiritia 

Lingkup pekerjaan: Pengadaan Seri Buku HIV AIDS Yayasan Spiritia dan 

Pendistribusiannya ke 32 Provinsi di Indonesia  

Nilai total anggaran: -Rp 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) – cetak buku 

 -Rp 356.000.000 (tiga ratus lima puluh enam) – distribusi buku 

Sumber pendanaan: The Global Fund ATM Tahun Anggaran 2016-2017 

 

2. Persyaratan Peserta 

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a) Peserta harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang 

dan masih berlaku, pada bidang perdagangan umum dengan kualifikasi usaha kecil; 

b) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, 

tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak 

untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani 

proses hukum dan/atau sanksi pidana; 
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c) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak 

masuk dalam Daftar Hitam; 

d) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT 

Tahunan 2012) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada 

transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) 

bulan terakhir dalam tahun berjalan (Agustus 2013, September 2013, dan Oktober 2013). 

Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal 

(SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 

1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi; 

e) Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai 

penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah 

maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri 

kurang dari 3 (tiga) tahun; 

f) Memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Non Kecil dan 

kemampuan pada pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi 

Kecil; 

g) Dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: 

i. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat 

persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan 

ii. Untuk perusahaan yang me!akukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf (a) 

sampai dengan huruf (f) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. 

 

3. Pelaksanaan Pengadaan 

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara manual (non-elektronik);  

Yayasan Spirita | Jl Kemiri No.10, Menteng, Jakarta Pusat. Telp (021) 3916866 

Website: www.spiritia.or.id 

Nara Hubung: Abdul Rachman 
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4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan 

a. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan 

Tanggal: 15-16 November 2016 

Waktu: 10.00 – 17.00 WIB  

b. Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan 

Hari/Tanggal: Kamis, 17 November 2016 

Waktu: 14.00 WIB 

Lokasi: Yayasan Spiritia, Jl Kemiri No.10, Menteng, Gondangdia, Jakarta Pusat 

 

5. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa 

surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal. 

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan 

mengambil dokumen pengadaan. 

 

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dunia usaha. 

 

        Dikeluarkan di: Jakarta 
        Pada Tanggal: 14 November 2016 
        Panitia Pengadaan Barang / Jasa 
 


