
 
PENGUMUMAN TENDER PASCAKUALIFIKASI 

 

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu dan Critical Center Tahap II  

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/10026/2020 

Tanggal: 30 Juni 2020 

 

Pokja Pemilihan 4 ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan melaksanakan Tender 

Pascakualifikasi untuk paket pengadaan sebagai berikut: 

 

Paket Pekerjaan 

  

Nama Paket  : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu dan 

Critical Center Tahap II  

Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu dan 

Critical Center Tahap II  

Nilai Total HPS            : Rp 22.861.424.000,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh satu 

juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) 

Sumber Pendanaan : BLU DIPA Tahun Anggaran 2020 

 

Persyaratan Peserta 

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan 
dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi. 

2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Jasa Pelaksana) 
yang masih berlaku dengan Kualifikasi Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah 
yang berwenang; 

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta Klasifikasi: 
a. BG008 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan) 
b. MK001 (Jasa Pelaksana Pemasangan AC, pemanas, dan ventilasi) 

4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi 
dalam 15 tahun terakhir): untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub 
bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau 

5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun 
pajak 2019;  

6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 
7. 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; 

8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi pembangunan gedung rumah 
sakit dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 
termasuk pengalaman subkontrak, dengan melampirkan Dokumen Kontrak (SPK) dan Berita 
Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dokumen kontrak yang dilampirkan; 

9. Melampirkan Surat Pernyataan tidak akan menuntut apabila DIPA Revisi tidak bisa disetujui dan 
disahkan sesuai jadwal yang menyebabkan penyedia batal menandatangani kontrak; 

10. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai 30% (tiga perseratus) dari nilai total HPS. 
Laporan  keuangan  tahun 2019 ; laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
dengan melampirkan Surat Keterangan dari KAP bahwa Laporan Keuangan tahun 2019 telah 
diaudit;  
 
 
 

 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

 

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN 
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO 

Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten 
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail: 

rsupsoeradji_klaten@yahoo.com 
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11. Dalam hal peserta melakukan KSO: 
a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang 

tergabung dalam KSO; 
b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap 

anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan; 
c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; 
d. evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan 

setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan dan daftar pekerjaan yang sedang 
dilaksanakan; 

e. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan 
f. Dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, 

maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut. 
 
 

Jadwal Pelaksanaan : sesuai jadwal yang tertera dalam LPSE Kementerian Kesehatan dengan alamat 

website www.lpse.kemkes.go.id dengan kode tender 33056047; 

 
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 
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