PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
Jl. Simon P.H. Lipoeto Nomor 52 Kecamatan Limboto, Telp: 0435-880996
Limboto, 26 Nopember 2019
Nomor
Lampiran
Perihal

: 36.08/PP-PUPR/XI/2019
:
: Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
Kepada Yth,
PT. Kingstom Tekniktama Konsultan
DI –
Tempat.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya pemenang seleksi dan telah berakhirnya masa sanggah untuk
paket pekerjaan Penguatan Data Base Jalan (DAK Jalan), Maka dengan ini kami mengundang, hadir pada
acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal

: Rabu tanggal 27 Nopember 2019

Pukul

: 08.00 s/d 15.00 WITA

Tempat

: Kantor BPBJ Kab.Gorontalo Gorontalo Jln. Simon PH Lipoeto Nomor 52 Kelurahan
Kayubulan Limboto Tlp. 0435-880996

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Peserta yang hadir dalam pelaksanaan klarifikasi adalah :
a) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta
pendirian/perubahan;
b) Penerima kuasa dari direksi yang nama

penerima kuasanya tercantum dalam akta

pendirian/perubahan;
c) Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang
dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 dan memperoleh
kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut
akta pendirian/perubahan; atau
d) Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik.
2. Membawa Rincian Komponen Rumenerasi Personil dan Membawa CAP/Stempel Perusahaan
3. Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal- hal
yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu
anggaran.

4. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksi tidak menghasilkan kesepakatan/tidak hadir
pada waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja, maka Pokja
melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada) untuk dilakukan proses
klarifikasi dan negosiasi.
Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.
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