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Tim Penyusun DPT pengadaan barang akan menyusun DPT dengan menilai dokumen 
kualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut: 

 
1. Paket Pekerjaan  

Nama paket pekerjaan  :   Belanja Modal Dan Bangunan Berupa Pembangunan 
Gedung Pusat Layanan Digitasi Unnes Tahap III Tahun 
2021 

Lingkup pekerjaan  :   Lanjutan Pembangunan Gedung Digitasi Berupa 
Pengadaan Mesin dan Pekerjaan Konstruksi. 

Nilai total HPS  :   Rp. 12.995.620.943,- (dua belas milyar sembilan ratus 
sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu  
sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)   

Sumber pendanaan  :   DIPA UNNES Tahun 2021  
 
 
2. Persyaratan Peserta 

Paket ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan : 
 

1. Peserta  yang  melakukan  Kerja  Sama  Operasi (KSO): 

a.   formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh 
anggota KSO, kecuali Leadfirm KSO mengisi data kualifikasi melalui portal 
pengadaan UNNES; 

b.    Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) 
perusahaan. 
[3 (tiga)/5 (lima), dipilih sesuai dengan kompleksitas  pekerjaan]  
perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; 

c.    Leadfirm  KSO  harus  memiliki  kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari 
badan usaha anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh 
puluh persen). 

2.    Peserta  yang  berbadan  usaha  harus  memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi 
(IUJK); 

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan (IUJK) dengan Kualifikasi Usaha 
Kecil 
serta disyaratkan:  
a.    SubKlasifikasi Jasa Pelaksana Bangunan Pendidikan (BG 007)  
Dalam  hal  ber-KSO,  persyaratan  kualifikasi usaha harus dipenuhi oleh 
Leadfirm KSO 

 
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) 

tahun pajak 2020;  



(tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir 
pemasukan penawaran dan batas akhir pembayaran pajak sesuai peraturan 
perpajakan) 

 
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila 

ada perubahan); 

6.  Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya  tidak menimbulkan 
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan 
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau 
yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam 
menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai   tidak   berstatus   Aparatur 
Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan 
Negara; 

9. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) 
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang 
dari 3 (tiga) tahun; 

10.  Dalam hal peserta akan melakukan KSO: 

a.  wajib mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan 
perusahaan yang mewakili/ Leadfirm KSO tersebut; 

b.  evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, 9, 10,  dan  11  dilakukan  untuk  
setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; 

c.  evaluasi pada angka 3, setiap anggota KSO harus  memiliki  salah  satu  dari  
SBU  yang disyaratkan; 

d.  evaluasi  pada  angka  5,  dilakukan  secara saling melengkapi oleh seluruh 
anggota KSO; 

e.   evaluasi pada angka 12, dilakukan dengan menggabungkan SKN anggota 
KSO; dan 

f.   evaluasi  pada  angka  4  hanya  dilakukan kepada Leadfirm KSO. 
 
 
 

3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan 
No Tahapan Kegiatan Mulai Sampai 
1. Pengumuman  28 April 2021 4 Mei 2021 
2. Pendaftaran DPT 28 April 2021 4 Mei 2021 
3. Penyampaian dan Evaluasi 

Dokumen Kualifikasi 
28 April 2021 4 Mei 2021 

4. Pencatatan DPT 28 April 2021 4 Mei 2021 
 
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 
Semarang, 28 April 2021 

 
TTD, 

 
Tim Penyusunan DPT 
 


