PEMBERITAHUAN
Disampaikan kepada Rekanan yang mengikuti kegiatan Pengadaan Jaring 2,8 inchi (3 set/unit) /
DAK, bahwa terdapat gangguan teknis pada sistem sehingga Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP) tidak dapat diupload pada form Dokumen Berita Acara Aplikasi SPSE.

Sehubungan dengan hal diatas, berikut kami sampaikan kepada rekanan Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP). (Terlampir)
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ROKAN HILIR
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POKJA II

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Merdeka No. 58 Bagansiapiapi

BERITA ACARA HASIL
PELELANGAN

NAMA PEKERJAAN :

Pengadaan Jaring 2,8 inchi (3 set/unit) / DAK

Nomor

: 01/BAHP.II/POKJA-II/Barang/Diskan/VII/2018

Tanggal : 13 Juli 2018

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas Bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas
Pokja II Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Rokan Hilir, setelah melalui tahapantahapan evaluasi ke 2 (dua) pelelangan dan telah melaksanakan pembuktian kualifikasi ke
2 (Dua) terhadap dokumen penawaran yang lulus pada tahap evaluasi kualifikasi.
Evaluasi dokumen kualifikasi ke 2 (Dua) di lakukan mulai tanggal 05 s/d 12 Juli
2018 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 04 Tahun 2015,
tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Bahwa ‘data penyedia’ pada form kualifikasi di Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimiliki oleh peserta lelang wajib diisi.
Pemenuhan isian terkait informasi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan akan
menjadi dasar penilaian Lulus / Gugur peserta lelang, karena data kualifikasi merupakan
pernyataan kebenaran data yang diisi oleh peserta sesuai dokumen aslinya.
Evaluasi dokumen kualifikasi dilakukan kepada 2 (Dua) peserta lelang dengan
hasil 2 (Dua) peserta yang lulus sebagai berikut :

Ketidak-hadiran peserta pada tahap pembuktian kualifikasi setelah menerima
undangan ke 2 (Dua) dari Pokja II akan menggugurkan peserta tersebut dan selanjutnya
pembuktian dilakukan kepada peserta berikut sesuai urutannya. Undangan pembuktian
kualifikasi dikirim melalui e-mail yang tercantum pada akun penyedia. Dari hasil evaluasi
dokumen kualifikasi diatas, maka Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap 2 (Dua)
peserta lelang, yaitu :

Sesuai jadwal pembuktian kualifikasi yang diberitahukan melalui email
penyedia, peserta wajib hadir pada pukul : 09.00 wib hingga pukul 15.00 wib. Hasil
pembuktian dokumen kualifikasi dinyatakan bahwa data kualifikasi peserta sesuai dengan
dokumen aslinya dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi pemenang lelang, yaitu
sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan ini dibuat sebagai informasi kepada
peserta lelang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
POKJA II LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ROKAN HILIR
Bagansiapiapi, 13 Juli 2018
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4. EFRIANTO
Sekretaris
5. ANDI JAYA, A. Md
Anggota

2.

ttd

