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BERITA ACARA 

PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN (AANWIJZING) PEMILIHAN MITRA KERJASAMA 

PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN  

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 

Nomor : KN.01.05/XII.1.BLU/20761/2021 

Tanggal : 01 Desember 2021 

 
 

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, yang 

bertanda tangan dibawah ini Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim Kerjasama Bidang 

Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; telah mengadakan Penjelasan Dokumen 

Pemilihan Nomor: KN.01.05/XII.1.BLU/20377/2021 tanggal 24 November 2021, Pemilihan 

Mitra Kerjasama Pelayanan Hemodialisa untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten, yang diselenggarakan pada : 

 
- Hari, Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021 

- Waktu : 10.00 – 11.00 WIB 

- Tempat : Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

- Dihadiri Oleh : 1. Ketua Tim Kerjasama  

2. Tim Kerjasama Bidang Pelayanan 

3. Tim Teknis  

4. Kepala ULP 

5. Tim KSO ULP 

 
Berikut adalah notulen dari Acara Penjelasan Dokumen pemilihan (aanwizing): 

1. Tepat pukul 10.00 WIB Tim KSO ULP membuka acara Penjelasan/ Aanwijzing; 

2. Penjelasan dilaksanakan secara online melalui email ulprsst2@gmail.com; 

3. Dalam acara tersebut terdapat pertanyaan dari 6 (Enam) Calon Penyedia 

sebagaimana   terlampir. 

 
 

4. Terdapat Addendum / Perubahan Dokumen Pemilihan. 

5. Acara penjelasan ditutup pukul 11.00 WIB. 

 
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

 

 

Tim KSO ULP 
 

Turut memberikan penjelasan: 

1. Ketua Tim Kerjasama  

2. Tim Kerjasama Bidang Pelayanan 

3. Tim Teknis 

4. User / HD 
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NOTULEN 

BERITA ACARA 

PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN (AANWIJZING) PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN  

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 

Nomor : KN.01.05/XII.1.BLU/20761/2021 

Tanggal : 01 Desember 2021 

 

No 
Nama Calon 

Penyedia 
Bab / Perihal Pertanyaan Jawaban 

1 PT Dian 
Langgeng 
Pratama 

Indikator Penilaian Teknis angka 7. 
Dan Persyaratan Teknis UPS  

1. Untuk penawaran apakah untuk tindakan 
Single use atau reuse?  

Kalau reuse berapa kali yg diinginkan 
rumah sakit? 

Penawaran yang diminta adalah Harga Paket 
Consumable HD Single Use 

2. Syarat teknis untuk UPS yg terpasang di 
mesin apakah ada? 

 

UPS yang dimaksud adalah baterai yang 
terpasang di mesin hemodialisa 

2 PT. Renalmed 
Tiara Utama 

Persyaratan Teknis Mesin HD yang akan di KSO kan dalam proses 
pengadaan kali ini sejumlah berapa unit? 

Sebagaimana tercantum dalam Kerangka 
Acuan Kerja : 
Jumlah mesin HD yang dibutuhkan 16 ( enam 
belas ) unit dengan rata-rata jumlah tindakan 
per bulan sekitar 988 tindakan. 

3 PT Tawada 
Healthcare 

KAK dan Rancangan Surat 
Perjanjian (Waktu pelaksaan 
Kerjasama) 

1. Mohon agar jangka waktu perjanjian KSO 
di kaji ulang, kalau bisa dibuat lebih dari 3 
tahun atau target tindakan bisa dinaikkan. 

3 tahun adalah kebijakan yg ditetapkan RS 
berdasarkan arahan dari kementerian dalam 
pengelolaan KSO. 

Persyaratan Teknis UPS 2. Apabila alat kami sudah ada back up 
baterai nya, apakah tetap harus 
menyediakan UPS? Dan apabila tetap 
memakai apakah bisa diberikan 1 (unit) 
UPS dengan kapasitas yang dapat 
mengcover kebutuhan daya dari semua 
alat?. 

UPS yang dimaksud adalah baterai yang 
terpasang di mesin hemodialisa 

Indikator Penilaian Teknis angka 5.e 
poin 8 

3. Bisa dijelaskan secara detail terkait 
pekerjaan renovasi gudang cairan. 

Pekerjaan Renovasi gudang cairan karena 
sudah dilaksanakan pihak Rumah Sakit tahun 
ini, maka untuk menunjang pelayanan akan 
kami gantikan menjadi fasilitas penunjang 
lainnya. Perihal penggantian menjadi fasilitas 
lainnya akan kami tuangkan dalam Addendum 
berikut Rincian RABnya. 



No 
Nama Calon 

Penyedia 
Bab / Perihal Pertanyaan Jawaban 

Indikator Penilaian Teknis angka 5.e 
poin 6 

4. Bisa dijelaskan secara detail 
pekerjaan  pemasangan sekat untuk 
ruang infeksius (HbSag lengkap dengan 
sarananya : pemasangan wastafel). 

Perihal detail pekerjaan akan kami tuangkan 
dalam Addendum berikut Rincian RABnya. 

Indikator Penilaian Teknis angka 5.e 
poin 5 

5. Lampu tindakan (operasi), apakah ada 
spesifikasi khusus dan kalau ada bisa 
dijelaskan? 

Lampu tindakan operasi yang dimaksud adalah 
stand lamp yang biasa dipakai seperti diruang 
VK sehingga bisa fokus di area. 

Syarat Kualifikasi 6. Mohon agar setiap mitra yang menawarkan 
diwajibkan melampirkan LoA atau surat 
penunjukkan dari distributor/prinsipal utk 
menghindari adanya perusahaan yang tidak 
resmi. 

LoA atau surat penunjukkan distributor dari 
prinsipal akan kami tambahkan dalam syarat 
Kualifikasi (LDK) yang akan kami tuangkan 
dalam Addendum. 

Format Dokumen Penawaran 7. Masa berlaku penawaran apakah hanya di 
tulis dengan menggunakan format selama 
60 (enam puluh) hari kalender atau di tulis 
dengan format tanggal, bulan dan tahun. 

Masa berlaku penawaran di cantumkan dengan 
menggunakan format sebagaimana pada 
Format Dokumen Penawaran dalam  Dokumen 
Pemilihan. Masa berlaku penawaran selama 60 
(enam puluh) hari kalender. 

Indikator Penilaian Teknis angka 5.e 
poin 7 

8. Rak besi untuk kapasitas berapa galon 
cairan dialyzat, dan bisa dijelaskan secara 
spesifik (ukuran, bahan dll)? 

Rak besi ukuran menyesuaikan Luas Ruangan 
dengan spesifikasi bahan besi kuat yang dapat 
menopang beban dengan berat kurang lebih 1 
ton dan dapat di sesuaikan ketinggian masing-
masing raknya.  

Indikator Penilaian Teknis angka 5.c 

Pelaksaanaan Kalibrasi Mesin  

(dengan surat pernyataan) 

9. Saat ini kalibrasi oleh badan tersertifikasi 
belum pernah ada, bagaimana sebaiknya ?. 

 

Dari LPFK sudah bisa. Ketentuan mengenai 
Kalibrasi akan kami tuangkan dalam 
Addendum 

4 PT. Indofarma 
Global Medika  

Persyaratan Teknis Peserta:  
a) Bersedia membayar imbal hasil 
biaya operasional yang digunakan 
untuk pelayanan Hemodialisis yaitu 
minimal 1,5% sebelum PPN 10 % 
dari pembayaran tagihan pihak II. 

1. Mohon dijelaskan apa maksud dari 
membayar imbal hasil biaya operasional 
yang digunakan untuk pelayanan 
Hemodialisis yaitu minimal 1,5% sebelum 
PPN 10 % dari pembayaran tagihan pihak 
II. 

Nilai tersebut adalah nilai kelaziman yang kami 
sampaikan sebagai daya tawar bagi calon mitra 
kerja sama. 



No 
Nama Calon 

Penyedia 
Bab / Perihal Pertanyaan Jawaban 

2. Atas jumlah minimal minimal 1,5% 
sebelum PPN 10 %, dari biaya 
operasional yang terdiri dari apa saja 
komponennya 

biaya operasional yang dimaksud adalah biaya 
yang harus dibayarkan pihak Rumah Sakit atas 
Tagihan Consumable HD set yang telah 
dipakai. Untuk lebih jelasnya mekanisme 
pembayaran Imbal Hasil dapat dicermati pada 
Rancangan Perjanjian Kerjasama Pasal 10.  

 

3. Bentuk kesediaan membayar imbal hasil 
biaya operasional tersebut di buat dalam 
bentuk apa ? apakah ada formatnya ? 
atau apakah di buat dalam surat 
pernyataan tertulis dengan materai atau 
hanya surat keterangan biasa. 

kesediaan membayar imbal hasil di buat dalam 
bentuk surat pernyataan Kesanggupan 
bermaterai 10.000,- yang akan kami tuangkan 
dalam Addendum. 

Indikator Penilaian Teknis angka 
5.e Bersedia menyediakan fasilitas 
penunjang : 
1. AC sesuai standar 
2. TV 
3. Lemari Alkes kering: 2 unit, 
4. Troly barang :1 buah 
5. Lampu tindakan (operasi) : 2 buah 
6. Pemasangan sekat untuk ruang 
infeksius (HbSag lengkap dengan 
sarananya : pemasangan wastafel) 
7. Rak besi untuk menyimpan cairan 
dializat 
8. Renovasi gudang cairan 
9. Computer : 1 unit lengkap dengan 
fasilitas printer 

 Harus ada spesifikasi atas fasilitas penunjang 
yang diminta tersebut, apakah boleh spesifikasi 
umum, berapa dimensi / ukurannya, berapa 
ukuran luas ruangan infeksius, ukuran ruangan 
Gudang cairan, berapa jumlah masing – masing 
unit yang harus disediakan 

 Untuk pekerjaan renovasi gudang cairan : harus 
ada RAB standar dan detail dari pihak panitia 
(RS), apa spesifikasi yang diminta RS atas 
pekerjaan renovasi tersebut, berapa ukuran 
ruanganya, kapan waktunya untuk dapat 
dilakukan survey melihat lokasi gudang agar 
tidak salah dalam mengitung budget biaya. 

 

Untuk Fasilitas penunjang berupa Renovasi 
ruangan, akan kami tuangkan dalam 
Addendum. 
 
Untuk survey melihat lokasi gudang kami 
persilahkan dengan jadwal mulai hari Jumat/03 
Desember sampai dengan Selasa/07 
Desember 2021 yang akan kami tuangkan 
dalam Addendum. 



No 
Nama Calon 

Penyedia 
Bab / Perihal Pertanyaan Jawaban 

KAK ( Kerangka Acuan Kerja) Apakah mitra kerjasama harus menyediakan 
mesin REUSE, apabila ya.. berapa jumlahnya, 
karena di dokumen lelang tidak tertera / tertulis. 

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro menggunakan 
dialyzer single use  

  Untuk kondisi Unit Alat Hemodialisanya sendiri 
merupakan penambahan unit atau baru untuk 
fasilitas HD ? 

Pemenang pemilihan mitra kerja sama 
menyediakan mesin hemodialisa baru. 

Pertanyaan Tambahan  Terkait fasilitas penunjang seperti renovasi 
gudang cairan dan gedung untuk penempatan 
unit alatnya, apakah rekanan boleh izin survei 
untuk melihat seperti apa kondisi gudang, 
ukuran , dan lain-lain nya untuk 
meperkirakan renovasinya ? 

Dipersilahkan untuk melakukan survei 
lapangan dengan ijin pihak Rumah Sakit. 
Jadwal peninjauan Lapangan akan kami 
tuangkan dalam Addendum. 

5 PT. Mendjangan Pada dokumen TABEL PENILAIAN 
DATA TEKNIS point nomor 2 

disebutkan KRITERIA untuk 
4 (empat) buah jenis dialyzer (pediatric, low, 
medium dan high), yang mana kriteria dari 
dialyzer mengacu kepada Surface Area. 
Pertanyaan : Untuk Low Flux dan Medium Flux 
dialyzer, apakah jika Surface Area tidak sesuai 
dengan ketentuan tabel, apakah bisa masuk 
penilaian ? ataukah dapat di match dengan KUF 
atau hal lainnya yang berhubungan. 
Kami sangat mengharapkan diberikan 
kebijaksanaan Maksimal, disamping itu kami 
akan memberikan kriteria maksimal sesuai yang 
diharapkan di dalam Dokumen Lelang. 

Dialyzer sesuai luas permukaan/Surface Area : 

Pediatri           0,2 - 1,2 m2 
Low Flux         1,1 - 1,7 m2 
Medium Flux   1,5 - 1,8 m2 
High Flux        1,6 - 2 m2 
 
Catatan : bila perlu dengan label di tabung 
dialyzer 
 
Perubahan akan kami tuangkan dalam 
Addendum 

Pada dokumen TABEL PENILAIAN 
DATA TEKNIS point nomor 3, point 
4, point 7 

Disebutkan  bahwa AV Fistula (Logam dan 
Plastik). 
Pertanyaan : Jika AV Fistula yang mempunyai 
spesifikasi hanya logam (AV Fistula (Logam)), 
apakah bisa masuk penilaian? 
Kami sangat mengharapkan diberikan 
kebijaksanaan Maksimal, disamping itu kami 
akan memberikan kriteria maksimal sesuai yang 
diharapkan di dalam Dokumen Lelang. 

Tanpa AV-fistula plastik tetap masuk dalam 
penilaian/ skor 

Pada dokumen TABEL PENILAIAN 
DATA TEKNIS point 5e 

perihal fasilitas penunjang. Pertanyaan : Mohon 
dapat dijelaskan lebih rinci fasilitas penunjang 
yang harus disediakan sebagai berikut : 
a. Jumlah AC yang diperlukan 
b. Jumlah TV yang diperlukan 
c. Jumlah Rak besi untuk menyimpan cairan 

Dibahas sesuai dengan kebutuhan 
Estimasi kuantitas dan spesifikasi akan kami 
tuangkan dalam Addendum pada Indikator 
Penilaian Teknis. 
 
Untuk survey melihat lokasi gudang kami 
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dializat 
d. Ukuran Gudang cairan yang rencananya 

akan di renovasi. 
 

persilahkan dengan jadwal mulai hari Jumat/03 
Desember sampai dengan Selasa/07 
Desember 2021 yang akan kami tuangkan 
dalam Addendum 

6 PT Sinar Roda 
Utama Jakarta 

Indikator Penilaian Teknis Angka 2. 

Jenis Persediaan Dialyzer 

 

1. Dalam persyaratan Dialiser( Ginjal Buatan) 
di karenakan penggunaan Dialiser Low Flux 
di Dunia sudah sangat sedikit dan 
cenderung menggunakan yg High Flux dan 
super High Flux maka kami mengusulkan 
dalam penilaian :    
 *Score 3:*Persediaan hanya Low flux / High 
Fluk dan Pediatrik. 
*Score 4* : Persediaan Low Flux , High Flux 
dan Pediatrik. 
 *Score 5 : *Persediaan mediun Flux, High 
Flux dan pediatrik. 

Dialyzer Low Flux tetap diperlukan pada 
kondisi sebagai berikut : 
1. Pasien hemodinamik jelek seperti pada : 

- Sepsis 
- CHF 
- Hipotensi 

2. Pasien malnutrisi 
3. HD inisiasi 
4. Pasien berat badan rendah < 40 kg 

 
 Skor sudah sesuai dengan KAK sebelumnya 

Indikator Penilaian Teknis Angka 7. 

Harga Paket Consumable HD Single 

Use 

Dalam Penilaian harga supaya tdk multitafsir  . 
apakah bisa di tetapkan 1 sistem penilaian  yg 
mana harga terendah dari penawaran peserta 
bisa sebagai standar pembilang sementara 
harga penawaran lainnya 
sebagai penyebut sesuai rumusan pokja. 

Penilaian sudah sesuai 

 
Indikator Penilaian Teknis Angka 5f. 
Jaminan  
Stok Persediaan Consumable HD Set 
di rumah sakit 
(Dengan surat pernyataan) 

Kami mengusulkan persyaratan gudang Satelit 
cenderung mengarah ke 1 vendor, apakah bisa 
di ganti dengan surat pernyataan jaminan stock 
? 
atau surat bersedia membuat warehouse 
management system di RSUP Soeradji 
Notonegoro sebagai stock vendor di RSUP 
Soeradji? 

Penilaian sudah sesuai dengan KAK dan tidak 
mengarah ke satu vendor. Tujuannya adalah 
mempermudah penyediaan dan distribusi 
BMHP HD di Rumah Sakit terutama pada 
kondisi pandemi Covid-19 dimana kebutuhan 
BMHP HD sewaktu-waktu bisa meningkat atau 
bila ada pembatasan mobilitas seperti PPKM. 

 



Keterangan Tambahan :  
Untuk jadwal kegiatan / tahapan pemilihan selanjutnya adalah : 

No Kegiatan Mulai Sampai Tempat 

4 Penyampaian  

Dokumen 

Penawaran 

Rabu, 01 Desember 2021: 

11:01 WIB 

Senin, 13 Desember 2021: 

10:00 WIB 

Dokumen penawaran disampaikan 
langsung/via pos/jasa pengiriman 
kepada Tim KSO ULP RSST 
sebelum batas akhir pemasukan 
penawaran. 

5 Pembukaan   

Dokumen 

Penawaran 

Senin, 13 Desember 2021: 

10:01 WIB 

Senin, 13 Desember 2021: 

11:00 WIB 

Kantor ULP RSST dengan 
disaksikan  paling kurang 1 (satu) 
peserta pemilihan. Tidak hadirnya 
saksi dari peserta pemilihan tidak 
membatalkan pembukaan     
penawaran. 

 
 

Dari Notulen Penjelasan Pekerjaan tersebut Tim KSO ULP beserta Tim Teknis dan Tim Kerjasama 
Bidang Pelayanan melakukan Addendum Dokumen Pemilihan sebagaimana terlampir. 



 
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN 

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO 
Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 

Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 
 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com 

 
 

ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN (LELANG) 
PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN  

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 

Nomor : KN.01.05/XII.1.BLU/20762/2021 

Tanggal : 01 Desember 2021 

 

 
Berdasarkan Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Nomor: 

KN.01.05/XII.1.BLU/20761/2021 tanggal 01 Desember 2021 , Tim Teknis, Tim Kerjasama Bidang 

Pelayanan dan Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan Pekerjaan Kerjasama 

Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, 

melakukan addendum/perubahan/tambahan dalam Dokumen Pemilihan  (Lelang) sebagai 

berikut: 

1. Lembar Data Kualifikasi (LDK) diubah menjadi: 

B. Persyaratan 
Kualifikasi 

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) 

2. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) 

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

5. Surat Keterangan Terdaftar Pajak 

6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 

8. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2020). 

9. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV. 

10. LoA /Penunjukan sebagai Distributor dari Principal.  

 

2. Lembar Data Pemilihan (LDP) diubah menjadi : dilaksanakan 
D.  PENINJAUAN 

LAPANGAN [apabila 
diperlukan] 

Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:  
Hari / Tanggal  : Jumat - Selasa/ 03 – 07 Desember 2021 
Waktu              :  08.00 – 16.00 WIB 
 

 

 

 
J. DOKUMEN PENAWARAN ditambahkan menjadi: 
b. Proposal Teknis: 

1) dengan sistem gugur (pass and fail) meliputi: 

a) Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis 
yaitu minimal 1,5% sebelum PPN 10 % dari pembayaran tagihan pihak II disampaikan dalam 
bentuk surat pernyataan Kesanggupan bermaterai 10.000,- 

0 
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3. Indikator Penilaian Data Teknis Nomor 2. Jenis Persediaan Dialyzer diubah menjadi: 

NO INDIKATOR 
PENILAIAN DATA TEKNIS BOBOT 

NILAI Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 

2 Jenis Persediaan 

Dialyzer 

 

  Persediaan hanya Low Flux / High 

Flux  dan Pediatrik 

 

Persediaan       Low 

Flux ,  High Flux  

dan Pediatrik    

Persediaan       Low Flux , medium 

Flux, High Flux dan Pediatrik 

15% 

Catatan : 

Apabila penawaran untuk jenis persediaan dialyzer tidak sesuai perincian seperti yang tertera dalam salah satu skor, maka tidak dinilai. 

Dialyzer sesuai luas permukaan/Surface Area : 

Pediatri           0,2 - 1,2 m2 
Low Flux         1,1 - 1,7 m2 
Medium Flux   1,5 - 1,8 m2 
High Flux        1,6 - 2 m2 
 

Catatan : bila perlu dengan label di tabung dialyzer. 

5.c Pelaksaanaan 

Kalibrasi Mesin  

(dengan surat 

pernyataan) 

Kalibrasi Mesin dilakukan 

secara Kontinyu setiap 

800 jam (mesin 

dioperasionalkan) Tim 

Kalibrasi dari 

Perusahaan/KSO Mesin  

 Kalibrasi Mesin dilakukan secara 

Kontinyu setiap 800 jam (mesin 

dioperasionalkan) Tim Kalibrasi dari 

Perusahaan/KSO Mesin oleh tenaga 

kalibrasi yang tersertifikasi 

 Kalibrasi Mesin dilakukan secara 

kontinyu setiap 800 jam (mesin 

dioperasionalkan) Tim Kalibrasi dari 

dari Instansi (LPFK) / Lembaga 

Kalibrasi yang tersertifikasi yang 

memenuhi persyaratan Akreditasi 

Rumah sakit dengan biaya 

ditanggung oleh Perusahaan/KSO 

Mesin 

5 % 

5.e Bersedia 
menyediakan 
fasilitas penunjang: 
 

  1. AC sesuai standar ±13 Unit AC 
dengan kapasitas 2PK termasuk 
accessories dan Pipa Refrigeran. 

2. TV 32” sejumlah  ±4 Unit 
(menyesuaikan luas Ruangan dan 
kenyamanan pasien) 

3. Lemari Alkes kering: 2 unit,  
4. Troly barang :1 buah 
5. Lampu tindakan (operasi)  : 2 buah 
6. Partisi dan pintu ruang gudang cair 

dengan estimasi biaya kurang lebih 
30 juta rupiah 

7. Rak besi untuk menyimpan cairan 
dializat : 2 Unit  

8. Partisi pendaftaran, partisi gudang 
RO, jendela gudang ruang RO, 
plafon gudang RO estimasi biaya 
kurang lebih 30 juta rupiah 

 1. AC sesuai standar ±13 Unit AC 
dengan kapasitas 2PK termasuk 
accessories dan Pipa Refrigeran. 

2. TV 32” sejumlah  ±4 Unit 
(menyesuaikan luas Ruangan dan 
kenyamanan pasien) 

3. Lemari Alkes kering: 2 unit,  
4. Troly barang :1 buah 
5. Lampu tindakan (operasi)  : 2 buah 
6. Partisi dan pintu ruang gudang cair 

dengan estimasi biaya kurang lebih 
30 juta rupiah 

7. Rak besi untuk menyimpan cairan 
dializat : 2 Unit  

8. Partisi pendaftaran, partisi gudang 
RO, jendela gudang ruang RO, 
plafon gudang RO estimasi biaya 
kurang lebih 30 juta rupiah. 

9. Computer : 1 unit lengkap dengan 
fasilitas printer 

5 % 



4. Instruksi Kepada Penyedia (IKP) diubah menjadi:  

Angka 22 sampai dengan 28.  
22. Klarifikasi dan 

Negosiasi Teknis 
22.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dalam hal peserta yang 

memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga). 

22.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi. 

a. Dalam hal peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 
(tiga) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dengan ketentuan : 
dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai 
dengan mendapatkan teknis yang dinilai lebih baik serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi 
teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal. 

23. Evaluasi 
Kualifikasi 

23.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Pemilihan serta   
calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 

23.2 Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode 
sistem gugur. 

23.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat 
pemasukan  penawaran. 

23.4 Tata   Cara   Evaluasi   Kualifikasi   dilakukan   sesuai   dengan pemenuhan    
persyaratan Dokumen Pemilihan ini. 

23.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 

1) memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, berupa: 

a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha 
(NIB) 

b. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

d. Surat Keterangan Terdaftar Pajak 

e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 

g. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2020) 

h. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV 

i. LoA /Penunjukan sebagai Distributor dari Principal. 

2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang 
dihentikan kegiatan usahanya; 

3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya 
atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 

4) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, 
kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi 
Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;  

5) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk 
usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan 
pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 

 23.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka 
dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah 
substansi data isian kualifikasi. 

23.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pemilihan sudah merupakan ajang 
kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 

23.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan 
dinyatakan gagal. 

24. Pembuktian 
Kualifikasi 

24.1 pembuktian kualifikasi terhadap calon peserta yang 
memenuhi    persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi; 

24.2 pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara daring 
dan meminta       salinannya; 

24.3 mekanisme daring sebagai berikut: 

1) Tim KSO ULP menyampaikan undangan pembuktian 
kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi via email dengan 
mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan 
pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring 
kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang. 

2) Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen 
asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Tim KSO 
ULP. 

3) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon 
genggam tanpa proses edit. 

4) Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi 
dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam 
format video dan/atau foto. 

24.4 melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, 
apabila diperlukan; 

24.5 apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka 
calon mitra kerja sama operasional digugurkan, badan usaha dan 
pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam; 



24.6 apabila tidak   ada   penawaran   yang   lulus   pembuktian   kualifikasi, 
maka pemilihan dinyatakan gagal. 

25. Presentasi 
(apabila diperlukan) 

25.1 Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan 
kualifikasi, diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci 
penawaran kerjasama operasional dihadapan Tim Kerja Sama Bidang 
Pelayanan, Tim Teknis dan Tim KSO ULP (apabila diperlukan). 

25.2 Perihal perlu tidaknya dilakukan presentasi merupakan hasil 
keputusan bersama antara Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan, Tim 
Teknis dan Tim KSO ULP, yang mana keputusan tersebut tidak dapat 
diganggu gugat oleh peserta pemilihan. 

25.3 Undangan presentasi disampaikan Tim KSO ULP melalui email kepada 
peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen 
penawaran/dokumen kualifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
waktu presentasi yang ditentukan; 

25.4 Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai 
waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari 
proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/ 

penjadwalan ulang (reschedule). 

E. PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN 

26. Penetapan 
Pemenang 

26.1 Tim KSO ULP menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja 
sama operasional dengan peringkat kesatu adalah penawar yang 
mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai 
tertinggi kedua dan ketiga. 

26.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Tim KSO ULP setelah mendapat 
masukan dari Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan. 

26.3 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Tim KSO 
ULP. 

26.4 Tim KSO ULP melaporkan kepada Direktur Utama yang disertai 
penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu. 

26.5 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus 
memuat: 

a) Nama Pemilihan; 

b) Nama Seluruh peserta Pemilihan ; 

c) Nama dan Identitas Pemenang; 

d) Hasil pemeriksaan administrasi dan proposal teknis. 

26.6 Tim KSO ULP menyampaikan usulan penetapan calon mitra kerja sama 

operasional sebagai pemenang Pemilihan kepada Direktur Utama dengan 

melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). 

26.7 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut: 

26.7.1 Dokumen Pemilihan beserta adendum (bila ada); 

26.7.2 BAPP; 

26.7.3 BAHP; 
26.7.4 Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan 
26.7.5 Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3. 

26.8 BAHP disusun oleh Tim KSO ULP yang merupakan kesimpulan dari hasil 
pemeriksaan Dokumen Penawaran dan presentasi bersama dengan Tim 
Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan. 

26.9 BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan 
penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh semua anggota 
Tim  KSO ULP. 

26.10 BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. 
26.11 BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) nama semua peserta; 
b) persyaratan Pemilihan; 

c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Teknis; 

d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal 

ikhwal    pelaksanaan Pemilihan; dan 
e) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus 

mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan gagal, 
dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta 
yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut 
ditetapkan sebagai calon pemenang. 

27.Pengumuman 
Pemenang 

27.1 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan 
pemenang, Tim KSO ULP mengumumkan pemenang Pemilihan di 

website RSST (www.rsupsoeradji.id), pada menu berita dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat, yang paling sedikit memuat: 

a) nama Pemilihan; 

b) nama dan Identitas Pemenang ; 

c) skor teknis. 

 

 

 

 

http://www.rsupsoeradji.id/


27.2 Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh Tim KSO ULP kepada 

para    peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan 

Pemenang. 

28. Sanggahan 28.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan 
sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Tim KSO 
ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya 
penyimpangan dan ditembuskan kepada Direktur Utama serta APIP 
(SPI) sebagaimana tercantum dalam LDP. 

28.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan 
prosedur meliputi: 

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 
dalam      Dokumen Pemilihan; 

b. kekeliruan/kesalahan dalam melakukan evaluasi. 
28.3 Tim KSO ULP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua 

sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah menerima 
sanggahan. 

28.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Tim KSO ULP:  

Melakukan evaluasi ulang; atau 

Menyatakan pemilihan gagal. 
28.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: 

a) sanggahan ditujukan bukan kepada Tim KSO ULP; atau 

b) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 

28.6    Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti. 

 

 

 

 

 

 
Demikian Addendum Dokumen Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan (Lelang) Nomor: 
KN.01.05/XII.1.BLU/20377/2021 tanggal 24 November 2021. 

 

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

 
Anggota : Asmaratri Murwo Wibowo, SH : ... …… 

  NIP 198402032010122001   

 
Anggota : Puspaningtyas Devy S. A.Md.OT : .... …… 

  NIP 198607102008012005   

Mengetahui Anggota : A. Retno Kadarwati, SKM : ... …… 

Ka. Unit Layanan 

Pengadaan 

 NIP 196611301991032002   

 
Anggota : Nur Endaryani, A.Md : ... …… 

  NIP 198303212005012001   

Jessinger Sukma Mega, SE Anggota : Endah Nurnani, SE : ... …… 
NIP 198709032010122004  NIP 197901072009032002   

 
 
             Menyetujui : 
 

1. Tim Kerjasama  
 

2. Tim Kerjasama Bidang Pelayanan 
 

3. Tim Teknis 

 

4. User / HD 


