
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) 
 

A. Lingkup Kualifikasi Nama Pokja ULP : Pokja ULP Belanja Persediaan untuk Tujuan 
Strategis/Berjaga-jaga Bidang   Kedaruratan dan 

Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan 

  Alamat Pokja ULP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11 Makassar  

  Alamat Website : http://lpse.sulselprov.go.id 
 

B. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : 
APBD Tahun Anggaran 2021 

 

C. Berlakunya Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan : 
Kualifikasi Belanja  Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 

 

D. Penyampaian Hari : Senin  
Dokumen Tanggal :  31 Mei 2021 

Kualifikasi Pukul : 10.00 WITA s/d selesai 

Tempat : Ruang Aula BPBD Provinsi Sulawesi Selatan 
 

E. Persyaratan 1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :  
Kualifikasi  a.  Direktur utama/pimpinan perusahaan; 

b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama 
penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya 

(dinyatakan dengan surat kuasa); 

c. Kepala  cabang  perusahaan  yang  diangkat  oleh  kantor  pusat  yang 

dibuktikan dengan dokumen otentik atau; 

d. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan 

yang bekerja sama. 
 

2. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang 
bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak 

bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 
 

3. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar 

hitam; 
 

4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 
terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh 

Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi 

Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun 
berjalan.  Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan 

Surat Keterangan Fiskal (SKF); 
 

5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa 
konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan 

pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 
 

6. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan : 

a. Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang 
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan 

tersebut; dan 

b. Penilaian kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan 

terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama 

Operasi/kemitraan; 
 

7. Untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 

atau persyaratan lain seperti peralatan  khusus,  tenaga ahli  spesialis  yang 

diperlukan, atau pengalaman tertentu; 
 

8. Bagi peserta untuk pekerjaan kompleks yang akan melakukan 

kemitraan/kerja sama operasi, maka perjanjian kemitraan/kerja sama 
operasi wajib di akta notariskan; 
 

9. Peserta harus memiliki surat izin usaha tempat usaha (SITU) dan surat izin 

gangguan; 
 

10. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk 
melaksanakan pekerjaan jasa sewa tempat/gedung pertemuan ini, yaitu : 

Kamar, Makan Minum, Coffee Breack, Meeting Room dan Fasilitas Lainnya.  

http://lpse.sulselprov.go.id/

