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DOKUMEN LELANG TERBUKA PENGADAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI 
PEKERJAAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED), SUPERVISI PENGADAAN PERALATAN 

BONGKAR MUAT PETI KEMAS PADA TERMINAL PETI KEMAS BATU AMPAR 
 

 
I. RENCANA TIMELINE KEGIATAN LELANG TERBUKA 

No Uraian Jadwal Durasi 
1. Pengumuman dan Pendaftaran Lelang 22-24 Juni 2022 5 hari kerja 
3. Pemberian Penyampaian Penjelasan/Aanwijzing 27 Juni 2022 1 hari kerja 
4. Penyerahan Dokumen Penawaran 28 Juni-03 Juli 2022 5 hari kerja 
5. Pembukaan Dokumen Penawaran 04 Juli 2022 1 hari kerja 
6. Evaluasi Dokumen Penawaran  05-06 Juli 2022 2 hari kerja 

7. Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pengusulan Penetapan 
Calon Pemenang 07-08 Juli 2022 2 hari kerja 

8. Penentuan Pemenang Lelang oleh Direksi 09-11 Juli 2022 2 hari kejra 
9. Pengumuman Pemenang 12 Juli 2022 1 hari kerja 

10. Masa Pengajuan Sanggahan 13 Juli 2022 1 hari kerja 
11. Jawaban dari Sanggahan 14 Juli 2022 1 hari kerja 
12. Keputusan Direksi tentang Penetapan Pemenang Lelang 15-16 Juli 2022 2 hari kerja 

 
II. PENJELASAN DOKUMEN LELANG TERBUKA (AANWIJZING) 
 

A. Peserta lelang wajib mengikuti/menghadiri rapat penjelasan lelang Pengadaan Jasa Konsultan oleh Tim 
Persiapan Pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Batu Ampar atau disingkat menjadi Tim 
Pengadaan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam dokumen lelang ini, apabila tidak 
menghadiri rapat penjelasan ini maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan diskualifikasi, serta 
tidak berhak menyampaikan dokumen penawaran; 

B. Rapat pemberian penjelasan/aanwijzing dihadiri oleh Direktur yang namanya tercantum dalam akta atau 
yang diberi kuasa penuh dengan menyertakan surat kuasa dari Direktur yang namanya tercantum dalam 
akta; 

C. Seluruh Peserta lelang yang menghadiri acara penjelasan / aanwijzing wajib mengisi daftar hadir yang 
telah disediakan oleh Tim; 

D. Pemberian penjelasan/aanwijzing dilaksanakan pada : 

Hari :  Senin 
Tanggal : 27 Juni 2022 
Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Virtual melalui Zoom Meeting 

  

E. Mengingat pentingnya acara penjelasan ini, mohon seluruh peserta lelang hadir tepat pada waktunya, dan 
diberikan waktu toleransi maksimal 30 (tiga puluh) menit, apabila melewati batas waktu tersebut maka 
dianggap menyetujui dan memahami dokumen lelang yang telah dijelaskan oleh Tim Pengadaan; 

F. Peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu untuk mendapatkan penjelasan atas 
berbagai hal yang diuraikan dalam dokumen lelang ini, dan apabila tidak ada pertanyaan maka peserta 
dianggap telah memahami seluruh isi dokumen lelang ini; 

G. Pernyataan keberatan atau sanggahan dikemudian hari sebagai akibat perbedaan pemahaman atau 
ketidaktahuan tentang hal-hal yang tertuang dalam dokumen lelang ini tidak akan dilayani atau ditolak; 

H. Perubahan-perubahan yang telah disepakati bersama akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat 
Penjelasan (BA Aanwijzing) yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan melampirkan daftar hadir online. 

 
III. DOKUMEN PENAWARAN 

 

Konsultan supervisi yang telah diundang sebagai peserta lelang cukup menyerahkan Soft file Dokumen 
Penawaran melalui e-mail umum@perserobatam.com dan cc melalui e-mail hendra.aw@perserobatam.com. 
Penyampaian Soft file Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 28 Juni sampai dengan paling lambat 
tanggal 03 Juli 2022 Pukul 23.59 WIB. 
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Dokumen Penawaran dimaksud antara lain berisikan data-data sebagai berikut : 
 

A. DATA ADMINISTRASI 
 

1. Surat permohonan menjadi penyedia jasa konsultansi; 
2. Akta pendirian Perusahaan beserta perubahan – perubahannya (jika ada) dan Surat Keputusan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dokumen sejenisnya; 
3. Fotokopi Surat Izin sesuai dengan bidang usahanya (yang masih berlaku), yaitu : 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
b. Izin-izin lainnya. 

4. Metodologi pekerjaan dan time line rencana pekerjaan; 
5. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; 
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (1 rangkap fotokopi); 
7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Penawaran dan hal-hal lainnya; 
8. Surat Pernyataan Komitmen Mutu. 
 

Bilamana dokumen masih dalam proses pengurusan, peserta wajib membuktikan menyertakan bukti dan 
di lampirkan bersama Surat Pernyataan bahwa dokumen masih dalam proses pengurusan dan dokumen 
harus telah diselesaikan sebelum kontrak pengadaan ditandatangani apabila Calon Peserta menjadi 
pemenang lelang. 

 
Data Administrasi dijadikan dalam 1 (satu) file pdf dan diurut sesuai urutan tersebut diatas. 

 
B. DATA TEKNIS 

 

1. Surat pernyataan pengalaman perusahaan beserta bukti pendukung dalam melaksanakan pekerjaan 
tersebut;  

2. Melampirkan sertifikat Supervisi Pengadaan Alat Bongkar Muat Pelabuhan dari Lembaga yang 
berwenang; 

3. Daftar tenaga kerja yang disertai dengan Curriculum Vitae (CV) yang menunjukkan pengalaman 
kerja yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan ini. Tenaga kerja dengan pengalaman dan 
kualifikasi paling sesuai akan mendapatkan penilaian terbaik. 
 

Data Teknis dijadikan dalam 1 (satu) file pdf dan diurut sesuai urutan tersebut diatas. 
 

 
C. SURAT PENAWARAN HARGA 

 

1. Surat Penawaran harga dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau 
pejabat yang berwenang dan diketik menggunakan Kop Surat Perusahaan diberi tanggal, dibubuhi 
stempel Perusahaan; 

2. Surat Kuasa penandatanganan Surat Penawaran harga bermeterai, apabila yang menandatangani 
surat penawaran harga bukan pejabat yang berwenang; 

3. Jaminan penawaran senilai sekurang-kurangnya 3% (tiga persen), dari nilai penawaran; 
4. Jaminan penawaran berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum. 
5. Surat Kuasa pencairan jaminan penawaran; 
6. Penulisan pada Surat Penawaran harga harus dibuat dalam angka dan huruf, serta penulisan 

penawaran dimaksud yang tertera dalam angka harus sesuai dengan penulisan harga penawaran yang 
tertera dalam huruf dan keduanya pula harus sesuai dengan jumlah harga dalam penawaran dalam 
rincian harga, serta tidak boleh ada bekas tanda hapusan atau tipe-ex. 

7. Jumlah harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya –biaya dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk 
di dalamnya dalam pelaksanaan inventarisasi, akomodasi, dan informasi. 

 
Surat Penawaran Harga dijadikan dalam 1 (satu) file pdf dan diurut sesuai urutan tersebut diatas. 
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IV. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 
 

Metode penyampaian dokumen penawaran yang digunakan dalam lelang ini adalah peserta lelang cukup 
menyerahkan Soft file Dokumen Penawaran beserta jaminan penawaran melalui e-mail 
umum@perserobatam.com dan cc melalui e-mail hendra.aw@perserobatam.com dengan rincian sebagai 
berikut:  

Dokumen Penawaran File Status Keterangan 
Data Administrasi No Password 1 (satu) file pdf 
Data Teknis No Password 1 (satu) file pdf 
Surat Penawaran Harga Password* 1 (satu) file pdf 
* ) Password diberikan pada saat pembukaan surat penawaran 

 
Penyampaian Soft file Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 28 Juni sampai dengan paling lambat 
tanggal 03 Juli 2022 Pukul 23.59 WIB.  

 
V. PEMBUKAAN  DOKUMEN PENAWARAN 
 

A. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada : 

Hari :  Senin 
Tanggal : 04 Juli 2022 
Waktu : 09.00 WIB - Selesai 
Tempat : Virtual melalui Zoom Meeting 

 

B. Peserta lelang harus hadir tepat waktu sesuai jadwal masing-masing yang telah disediakan pada saat 
Pembukaan & Pemaparan Dokumen Penawaran. 

C. Seluruh peserta lelang yang menghadiri acara Pembukaan & Pemaparan Dokumen Penawaran wajib 
mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Tim. 

D. Peserta lelang yang hadir dalam acara Pembukaan & Pemaparan Dokumen Penawaran dari masing-
masing peserta lelang adalah Direktur yang namanya tercantum dalam Akta atau penerima kuasa dari 
Direktur. 

E. Peserta lelang wajib membawa dokumen asli pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran dan akan 
diminta untuk menunjukkan sewaktu-waktu kepada Tim Pengadaan.  

F. Acara diawali dengan pembukaan soft file dokumen penawaran untuk diperiksa bersama-sama antara 
Tim dengan Peserta Lelang. Apabila data administrasi, data teknis atau data harga tidak memenuhi 
kelengkapan sesuai syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam dokumen lelang ini, maka peserta lelang 
dimaksud dinyatakan gagal serta dapat meninggalkan acara Pembukaan & Pemaparan Dokumen 
Penawaran. 

G. Bagi peserta lelang yang dokumennya telah memenuhi syarat, dipersilakan untuk melakukan paparan 
dan berhak mengikuti proses selanjutnya. 

H. Hasil pembukaan & pemaparan dokumen penawaran akan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan & 
Pemaparan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan dan melampirkan 
daftar hadir online. 

I. Evaluasi administrasi, teknis serta harga akan dilakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan dokumen 
serta penilaian oleh Tim Pengadaan setelah acara Pembukaan & Pemaparan Dokumen Penawaran 
selesai, yang akan dijadikan dasar penetapan pemenang dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal            
05-06 Juli 2022. 

J. Para peserta lelang wajib berlaku sopan dan tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan Tim Pengadaan 
pada saat menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan 

 
VI. TATA-CARA PENILAIAN PENETAPAN CALON PEMENANG 

 

Calon Pemenang lelang adalah peserta yang penawarannya telah memenuhi evaluasi administrasi, teknis 
serta harga melalui mekanisme scoring. 
Berdasarkan hasil evaluasi baik berdasarkan syarat administrasi, teknis, harga serta hasil pemaparan Peserta 
kepada Direksi PT Persero Batam (jika diperlukan) yang selanjutnya Tim Pengadaan membuat daftar urutan 
yang dimulai dari hasil scoring tertinggi sampai dengan terendah. Peserta lelang yang sudah mendaftar dan 
menyerahkan dokumen akan dilakukan klarifikasi, negosiasi, dan kesanggupan penyediaan yang akan 
ditugaskan di PT Persero Batam, serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Tim Pengadaan, selanjutnya 
akan diusulkan sebagai calon pemenang kepada Direksi.  
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VII. PENGUMUMAN PEMENANG 
 

Pemenang lelang yang telah ditetapkan akan diumumkan dan diberitahukan secara tertulis oleh  
Tim Pengadaan kepada para peserta lelang dan akan diumumkan oleh Tim Pengadaan melalui website resmi  
PT Persero Batam www.perserobatam.com pada tanggal 13 Juli 2022. 

 
VIII. SANGGAHAN 
 

A. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk 
mengajukan sanggahan secara tertulis. Surat sanggahan dapat diserahkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja 
setelah pengumuman pemenang lelang diterbitkan yaitu tanggal 07 Juli 2022. 

B. Surat sanggahan disampaikan kepada Tim Pengadaan disertai bukti-bukti, melalui email 
umum@perserobatam.com  dan cc melalui e-mail hendra.aw@perserobatam.com. 

C. Peserta lelang yang mengajukan sanggahan wajib menyerahkan uang jaminan sanggahan sesuai/sama 
dengan nilai jaminan penawaran kepada PT Persero Batam, apabila sanggahan terbukti benar secara 
hukum maka uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah. Uang jaminan 
sanggahan akan menjadi Hak PT Persero Batam apabila sanggahan terbukti tidak benar secara hukum. 

 
IX. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMENANG 

 
A. Tim Pengadaan menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang yang ditandatangani oleh 

Direksi, dengan ketentuan: 
1. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau 
2. Sanggahan yang diterima Direksi PT Persero Batam dalam masa sanggah ternyata tidak benar atau 

sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. 

B. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai Pemenang  wajib menerima keputusan tersebut. 
C. Bagi peserta lelang yang dinyatakan bukan pemenang lelang, dapat mengambil jaminan penawaran Asli 

ke Tim Pengadaan. 
D. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai Penyedia jasa mengundurkan diri dan 

atau karena sebab-sebab lain yang dapat menyebabkan batal sebagai pemenang, maka penetapan 
pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua sesuai dengan harga 
penawarannya, dengan ketentuan: 
1. Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan pertama menjadi milik Perusahaan dan dicairkan 

serta disetorkan pada kas PT Persero Batam; 
2. Dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan jasa di lingkungan  

PT Persero Batam; 
3. Kepada calon pemenang urutan kedua yang telah mengambil jaminan penawaran dan masih tetap 

berminat untuk menjadi pemenang maka diwajibkan menyerahkan kembali jaminan penawaran;  

E. Tim Pengadaan menyiapkan Surat Keputusan Direksi secara final setelah urusan-urusan proses 
penetapan pemenang lelang ditetapkan. 

 
X. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG 

 
A. Pelelangan dinyatakan gagal apabila salah satu dari hal-hal tersebut dibawah ini terjadi : 

1. Peserta yang mendaftar sebagai calon peserta lelang kurang dari 5 (lima); 
2. Peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga); 
3. Peserta yang lengkap persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lelang ini kurang 

dari 2 (dua) peserta; 
4. Hasil evaluasi administrasi dan teknis yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) peserta; 
5. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang ini 

ternyata benar; 
6. Pemenang lelang yang ditunjuk oleh Tim Pengadaan mengundurkan diri atau tidak bersedia 

ditunjuk. 
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B. Pelelangan Ulang. 
Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal maka Tim Pengadaan mengadakan pelelangan ulang dengan 
prosedur sebagai berikut : 
1. Pelelangan gagal tersebut dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali untuk 

mendapatkan calon peserta lelang kecuali peserta lelang yang telah mengundurkan diri atau tidak 
bersedia ditunjuk; 

2. Proses pelelangan ulang setelah pengumuman berlaku sebagaimana proses lelang sebelum lelang 
dinyatakan gagal; 

3. Pelelangan ulang dilakukan hanya satu kali; 
4. Pelelangan ulang diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelelangan 

dinyatakan gagal. 
 

C. Bila pelelangan ulang gagal, maka Tim Pengadaan melaporkan kepada Direksi dan mengusulkan proses 
pemilihan langsung atau penunjukan langsung disertai alasan mendesak, dengan cara sebagai berikut : 
1. Proses pemilihan langsung dengan cara mengundang minimal 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat 

pada saat pelelangan ulang gagal; 
2. Proses penunjukan langsung dilakukan apabila 1 (satu) penawar yang memenuhi syarat dari hasil 

pelelangan ulang gagal.  
 
XI. JAMINAN 

 
A. Jaminan Penawaran 

1. Jaminan penawaran dalam pelelangan ini dapat dilakukan dengan cara transfer, cek tunai atau 
berupa Bank Garansi; 

2. Besaran Jaminan Penawaran apabila kurang dari 3% (tiga persen), dari nilai penawaran maka 
dinyatakan tidak memenuhi syarat; 

3. Jaminan penawaran berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional (tidak 
termasuk Bank Perkreditan Rakyat / BPR dan Bank Pembangunan Daerah / BPD), yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan, atau uang tunai yang disetor ke kas PT Persero Batam; 

4. Jangka waktu jaminan penawaran tersebut sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; 
5. Jaminan penawaran tersebut dikembalikan apabila yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dan 

Jaminan Penawaran menjadi milik PT Persero Batam, apabila peserta mengundurkan diri setelah 
memasukkan dokumen penawarannnya. 

 
B. Jaminan Pelaksanaan 

Surat Jaminan Pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan, apabila : 
1. Besarnya jaminan pelaksanaan ditentukan senilai minimal 3% (tiga persen), dari nilai kontrak; 
2. Jaminan pelaksanaan harus diserahkan sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak; 
3. Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional (tidak 

termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan Bank Pembangunan Daerah/BPD), yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan, atau uang tunai yang disetor ke kas PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau 
Batam (Persero); 

4. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 
5. Apabila adanya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan maka jangka waktu jaminan pelaksanaan 

juga diperpanjang; 
6. Pengembalian jaminan pelaksanaan dilakukan setelah masa berlaku perjanjian penyediaan jasa 

keamanan berakhir dan tidak diperpanjang.  
 

C. Apabila Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang mengundurkan diri atau tidak bersedia ditunjuk 
sebagai pemenang dan atau terbukti sebagai perusahaan bayangan / pembanding harga, maka jaminan 
penawarannya menjadi milik PT Persero Batam yang sah secara hukum dan Perusahaan yang tidak 
bersedia ditunjuk sebagai pemenang tersebut tidak dapat menuntut  dan atau meminta ganti kerugian 
kepada PT Persero Batam dalam bentuk apapun terkait jaminan penawaran dimaksud. 
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XII. SURAT PERJANJIAN / KONTRAK 
 

A. Kontrak berlaku terhitung mulai dari tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dikeluarkan untuk 
pekerjaan yang sama kepada pemenang lelang; 

B. Kontrak berisi seluruh Dokumen lelang, Berita Acara Aanwijzing, Dokumen Penawaran dan fotokopi 
Jaminan-jaminan yang diperlukan; 

C. Kontrak mengatur kesepakatan Para Pihak yang mencantumkan nama dan jenis pekerjaan, lokasi, nilai 
kontrak, jangka waktu, tata-cara pembayaran, hak dan kewajiban, pengakhiran pekerjaan, sanksi dan 
denda serta kondisi force majure dan lain-lain yang dianggap perlu untuk disepakati. 

 
XIII. KETENTUAN LAIN 
 

A. Peserta lelang yang terbukti membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang 
tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen lelang, 
maka akan dikenakan tindakan tidak diperbolehkan mengikuti proses pelelangan di lingkungan  
PT Persero Batam untuk jangka waktu minimal selama 1 (satu) tahun masuk daftar hitam/black list serta 
akan dikenakan denda atau tuntutan ganti kerugian sesuai peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku; 

B. Apabila terdapat Perusahaan peserta lelang yang mengikuti pelelangan ini hanya sebagai Perusahaan 
bayangan/pembanding harga saja maka jika terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya  Perusahaan 
tersebut akan dinyatakan gugur dan jaminan Penawarannya menjadi milik PT Persero Batam, serta 
dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di PT Persero Batam 
minimal 1 (satu) tahun. 

C. Dalam hal terdapat tata cara lainnya yang belum di atur dalam dokumen lelang ini maka berlaku 
ketentuan pada SOP Pengadaan Barang/Jasa di PT Persero Batam. 

D. Pelaksanaan lelang ini menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), demi tercapainya tata 
kelola perusahan yang baik (good corporate governance) dan keterbukaan informasi bagi semua  

 
Batam, 21 Juni 2022 

 

 
Alfadhella Ridwan 

Ketua Tim Pengadaan 
 

 
 
 


