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ADENDUM  
DOKUMEN PENGADAAN 

 
Nomor             : 19001/PL.020/F2.J/06/2015  
Pekerjaan  : Pengadaan Ultrasonography  
SatuanKerja  : BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG 
TahunAnggaran : 2015 
 
Perubahan dan Penambahan terhadap Dokumen Pengadaan adalah sebagai berikut : 

 
 

1.Perubahan Ke-1 : 

(SEMULA TERTULIS) 
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 

 

 

(BERUBAH MENJADI) 
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 

 
 
 
 
 
 

2. Perubahan Ke-2 : 

(SEMULA TERTULIS) 
 

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 

 
F. MASA BERLAKUNYA 

PENAWARAN 

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen 

Penawaran, yaitu dari tanggal 2 April s.d 1 Mei 2015. 

 

(BERUBAH MENJADI) 
 

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 
 

F. MASA BERLAKUNYA 

PENAWARAN 

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen 

Penawaran, yaitu dari tanggal 30 Juni s.d 29 Juli 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

B. JAMINAN  
PELAKSANAAN 

1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 104 
(seratus empat) hari kalender sejak penandatanganan 
kontrak. 

B. JAMINAN  
PELAKSANAAN 

1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 44    
( empat puluh empat )  hari kalender sejak 
penandatanganan kontrak. 
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3.Perubahan ke -3 : 

(SEMULA TERTULIS) 
 

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) 
 

A. Persyaratan 

Kualifikasi 

10)  Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama 

Operasi (KSO)formulir kualifikasi ditandatangani oleh 

pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama 

Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau 

 

11)  memiliki izin usaha berupa SIUP  kecil (PK) dengan sub 

bidang usaha atau yang jenis barang/jasa dagangan 

utamanya adalah peralatan Laboratorium, Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 

SKPKP, dll sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, kecuali peserta perorangan; 

 

12) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya 

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut 

dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 

 

13) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan 

usahanya atau  peserta perorangan tidak masuk dalam 

Daftar Hitam; 

 

14) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 

memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT 

Tahunan) yaitu SPT Tahun 2014  serta memiliki laporan 

bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ( bila ada transaksi 

), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN Paling kurang 3 (tiga) 

bulan terakhir yaitu bulan November, Desember Tahun 

2014 dan Januari Tahun 2015; 

 

15) 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 Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil 

yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

 

16) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang 

sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi 

kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang 

sesuai untuk usaha non-kecil; 

 

17) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: 

(a) peserta wajib mempunyai perjanjian 

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat 

persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang 

mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan 

(b) untuk perusahaan yang melakukan 

Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf 

(1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk 

setiap perusahaan yang melakukan 

Kemitraan/KSO 

 



(c) Memiliki Tenaga Teknis/Terampil  dengan 

kualifikasi kemampuan pengoperasian USG . 

 

(BERUBAH MENJADI) 
 

B. Persyaratan 

Kualifikasi 

1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama 

Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani 

oleh pejabat yang menurut perjanjian 

Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili 

Kemitraan/KSO; atau 

 
2) memiliki izin usaha berupa SIUP  kecil (PK) dengan 

sub bidang usaha atau yang jenis barang/jasa 

dagangan utamanya adalah peralatan Laboratorium, 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat 

Usaha (SITU), SKPKP, dll sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; 

 
3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya 

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut 

dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 

 
4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan 

usahanya atau  peserta perorangan tidak masuk dalam 

Daftar Hitam; 

 
5) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 

memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT 

Tahunan) yaitu SPT Tahun 2014  serta memiliki 

laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ( bila ada 

transaksi ), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN Paling 

kurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Maret, 

April dan Mei 2015 ; 

 
6) 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 Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil 

yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

 

7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang 

sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi 

kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan 

yang sesuai untuk usaha non-kecil; 

 

8) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: 

(a) peserta wajib mempunyai perjanjian 

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat 

persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang 

mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan 

(b) untuk perusahaan yang melakukan 

Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf 

(1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk 

setiap perusahaan yang melakukan 

Kemitraan/KSO 

 



(c) Memiliki Tenaga Teknis/Terampil  dengan 

kualifikasi kemampuan pengoperasian USG . 

 
 
4. Perubahan ke-4 : 

 
 

(SEMULA TERTULIS) 
 

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 

 
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 

(SATU) FILE) 

 
 

[KOP SURAT BADAN USAHA] 

 

 

Nomor     :     _______, _____________ 20___ 

Lampiran : 

 

 

Kepada Yth.: 

Pokja Pengadaan Barang USG  

BIB Lembang 

 

di 

______________________________ 

 

Perihal   : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang USG  

 
 

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan [Sederhana] dengan Pascakualifikasi dan 

Dokumen Pengadaan Nomor:18001/PL.000 /F2.J/03/2015  tanggal18 Maret  2015dan 

setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian 

Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran 

untuk pekerjaan Pengadaan Barang USG sebesar Rp. ____________ 

(_____________________).  

 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 

dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

 

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai 

dengan tanggal 2 April s.d 1 Mei 2015. 

 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:   

1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]; 

2.  [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila peserta berbentuk 

Kemitraan/KSO); 

3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 

a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan  Spesifikasi Teknis dalam Bab. 

XII. 

b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima 

pekerjaantidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP ; 

c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan 

jelas (apabila dipersyaratkan); 

d. tenaga teknis yang memiliki kemampuan menoperasikan USG ; dan 

e. Syarat Khusus : 



(1) Memiliki Surat Dukungan dari Agen atau distributor; 

(2) Menyertakan Brosur / Leaflet barang yang ditawarkan ; 

(3) Surat Pernyataan Perusahaan yang berisi :  

(d) Bersedia menyerahkan COO ( Certificate Of Origin) , jika terpilih menjadi 

pemenang; 

(e) Jaminan bersedia mengganti barang (USG ) bila ada kerusakan yang disebabkan 

bukan kesalahan pengguna; 

(f) Jaminan bersedia mengganti barang (USG ) bila tidak sesuai dengan Brosur / 

Leaflet barang yang di tawarkan; 

(g) Bersedia memberikan masa garansi minimal 2 (Dua) tahun; 

(h) Bersedia memberikan layanan purna jual. 

 

4. Data Kualifikasi. 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan 

akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

 
(BERUBAH MENJADI) 

 
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 

 
B. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 

(SATU) FILE) 

 

[KOP SURAT BADAN USAHA] 

 

 

Nomor     :     _______, _____________ 20___ 

Lampiran : 

 

 

Kepada Yth.: 

Pokja Pengadaan Barang USG  

BIB Lembang 

 

di 

______________________________ 

 

Perihal   : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang USG  

 
 
Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan [Sederhana] dengan Pascakualifikasi dan 

Dokumen Pengadaan Nomor : 16005/PL.020/F2.J/06/2015 tanggal 16 Juni 2015 
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian 
Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran 
untuk pekerjaan Pengadaan Barang USG sebesar Rp. ____________ 
(_____________________).  
 

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum 

dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

 

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai 

dengan tanggal 30 Juni s.d 29 Juli 2015. 

 

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:   

5. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]; 

6.  [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila peserta berbentuk 

Kemitraan/KSO); 

7. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 



a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan  Spesifikasi Teknis dalam Bab. 

XII. 

b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima 

pekerjaantidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP ; 

 

c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan 

jelas (apabila dipersyaratkan); 

d. tenaga teknis yang memiliki kemampuan menoperasikan USG ; dan 

e. Syarat Khusus : 

(4) Memiliki Surat Dukungan dari Agen atau distributor; 

(5) Menyertakan Brosur / Leaflet barang yang ditawarkan ; 

(6) Surat Pernyataan Perusahaan yang berisi :  

(i) Bersedia menyerahkan COO ( Certificate Of Origin) , jika terpilih menjadi 

pemenang; 

(j) Jaminan bersedia mengganti barang (USG ) bila ada kerusakan yang disebabkan 

bukan kesalahan pengguna; 

(k) Jaminan bersedia mengganti barang (USG ) bila tidak sesuai dengan Brosur / 

Leaflet barang yang di tawarkan; 

(l) Bersedia memberikan masa garansi minimal 2 (Dua) tahun; 

(m) Bersedia memberikan layanan purna jual. 

 

8. Data Kualifikasi. 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan 

akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 

 

 

 

 

5. Perubahan ke-5 : 
 

(SEMULA TERTULIS) 
 

Bab XII. Spesifikasi Teknis dan Gambar 
 

Persyaratan Khusus : Syarat khusus asal barang eks Eropa 
dibuktikan dengan Bill of Lading (B/L);  

 
 

                              (BERUBAH MENJADI) 
 

Bab XII. Spesifikasi Teknis dan Gambar 
 

Persyaratan Khusus : Syarat khusus asal barang eks Eropa 

dibuktikan dengan Bill of Lading (B/L) atau 

Air Waybill (AWB);  
 
 
Addendum Dokumen Pengadaan ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisah kan 
dari Dokumen Pengadaan. 
 
Demikian Addendum Pengadaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya 
 
Pokja Pengadaan Ultrasonography  
Balai Inseminasi Buatan Lembang 
 
 
Ttd 

 


