PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA II
ALAMAT KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU PEMDA BANGKA SELATAN GUNUNG NAMAK TOBOALI

Nomor
lamp

:
:

28.g/UND/PKB/VII/2020
1 (satu) Lembar

Kepada Yth
CV. SURYA PERKASA
PT. GLOBALINDO KARYA GEMILANG
di
tempat

Perihal

:

Undangan Ulang Pembuktian Kualifikasi Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Speedometer Tester With XG Cabinet

Berdasarkan Hasil Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan secara zoom meeting pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020
serta mengacu pada bukti yang ditampilkan dan dikirim lewat aplikasi Whatapps, kami selaku Pokja II masih perlu
melakukan pembuktian atau verifikasi ulang beberapa kelengkapan dokumen yang masih meragukan dengan
keabsahan dan keaslian dokumen yang dikirim. Maka dengan ini kami mengundang kembali untuk melakukan
pembuktian secara langsung (tatap muka) dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Yang akan dilaksanakan
pada :
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

:
:
:

Senin dan Selasa ,13 dan 14 Juli 2020
09.00 WIB s.d. 16.00 WIB
Kantor UKBPJ Kabupaten Bangka Selatan

Hal - hal yang perlu ditunjukkan kepada Pokja II UKBPJ Kab. Bangka Selatan sebagai bahan tambahan pembuktian
kualifikasi adalah :
Surat Perjanjian Kerja/Pengalaman minimal 3 lokasi (asli dan rekaman);
1
2. Sertifikat Keahlian/Keterampilan sesuai dengan Daftar Personil Inti Kegiatan yang ditawarkan (asli dan rekaman);
3.
4.

Ijazah pendidikan Daftar Personil Inti Kegiatan yang ditawarkan (asli atau yang telah dilegalisir basah oleh pihak
yang berwenang dan rekaman);
Dokumen penawaran dan isian kualifikasi sesuai dengan yang diupload di aplikasi UKBPJ (print dan rekaman)

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka diharapkan kehadiran:a. Direksi yang namanya ada dalam akta
pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan; dan atau b. Penerima kuasa dari direksi
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; c. Pihak lain yang bukan direksi dapat
menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti
lapor/potong 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/perusahaan; d. Kepala Cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Toboali, 09 Juli 2020
Kelompok Kerja II UKPBJ
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

