BADAN EKONOMI KREATIF
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, Indonesia
Telp. (021) 21202501, 21202513 Fax. (021) 21202479

BERITA ACARA PENGUMUMAN TENDER
Pelaksanaan Bekraf Festival
Nomor: 399/ULP/Bekraf/09/2018
Tanggal: 25 September 2018

Kelompok Kerja Tender Pelaksanaan (Event Organizer) Bekraf Festival 2018 akan melaksanakan
tender untuk paket pekerjaan pengadaan jasa konstruksi sebagai berikut:
1.

Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
Lingkup pekerjaan
Nilai total HPS
Sumber pendanaan

2.

: Pelaksanaan Bekraf Festival
: Melaksanakan kegiatan Bekraf Festival mulai persiapan,
pelaksanaan sampai dengan pelaporan
: Rp8.864.780.000,00 (Delapan miliar delapan ratus enam puluh
empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
: APBN Tahun Anggaran 2018

Persyaratan Kualifikasi
1) Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Jasa, meliputi:
a) Penyedia harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk menjalankan
kegiatan/usaha Event Organizer, Konferensi dan Pameran Untuk usaha perorangan
tidak diperlukan izin usaha;
b) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
c) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
tahunan Tahun 2017);
d) Memiliki pengalaman pekerjaan dibidang jasa pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi dan pameran (MICE) atau sejenisnya;
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) Penyedia Jasa wajib memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan festival/event
kreatif/event seni yang melibatkan pengisi acara dari berbagai artis nasional;
g) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap
dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
h) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang
dibuktikan dengan:
o Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
o Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
o Kartu Tanda Penduduk.
i) Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan; dan

 Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3)
maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
j) Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan
sanksi daftar hitam;
 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;
 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus
badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan; dan
 data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan
benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang
disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur
utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari
seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk
kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk
kerjasama
lain
harus
mempunyai
perjanjian
Konsorsium/kerja
sama
operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
3. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE:
http://lpse.bekraf.go.id
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Dapat dilihat di pada website LPSE.
5. Calon Penyedia dapat mengambil Dokumen Pengadaan dengan mengunduh melalui aplikasi
SPSE (http://lpse.bekraf.go.id).
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta, tanggal tersebut di atas

Ttd.
Kelompok Kerja Tender Pelaksanaan (Event Organizer) Bekraf Festival 2018

