
Jakarta, 06 Oktober 2016 
 
No. :  PFA/4.3/11534 

 
PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA 

 
Dengan ini diumumkan BNI - Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan akan melaksanakan 
pelelangan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
I. Lingkup Pekerjaan 

   Paket Pekerjaan :  Pengadaan Barang dan Jasa 

   Tujuan Proyek :  Pengadaan Pelatihan Batch 1 (Leadership Program For SVP to 
Director) dan Batch 1 AGMP1 (Leadership Program For VP to 
SVP) 

 
Alamat proyek  :  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
     BNI Corporate University 
    Gedung BNI Kota Jl. Lada No. 1 Jakarta Kota    

 
II. Syarat Peserta Pelelangan : 

1. Peserta adalah perusahaan yang menyediakan jasa pelatihan yang mempunyai 
pengalaman memadai dalam bidang tersebut.  

2. Project Manager/Person In Charge  yang ditugaskan harus memiliki pengalaman 
yang serupa dengan lingkup pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. 

3. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, BNI mempunyai hak untuk memberikan saran dan 
pendapat serta petunjuk yang diperlukan demi kelancaran pekerjaan. 

4. Rekanan berkewajiban menyediakan semua jasa yang tertuang di dalam ToR (Term 
of Reference) ini dan dalam setiap jasa tambahan yang dianggap perlu oleh BNI 
selama periode penugasan. 

5. Rekanan harus menunjuk seseorang yang berperan sebagai Project Manager/Person 
In Charge untuk menerima tanggung jawab sepenuhnya bagi penugasan keseluruhan 
dan untuk berhubungan dengan BNI atas nama rekanan.  

6. Untuk semua fasilitas yang akan dipergunakan, rekanan akan bertanggung jawab 
atas semua biaya dan keperluan yang berkaitan dengan fasilitas tersebut apabila 
biayanya melebihi jumlah yang dicantumkan oleh rekanan di dalam proposal. 

7. Menjaga kerahasiaan segala dokumen BNI yang dipergunakan dalam proses 
pelatihan. 

8. Rekanan harus segera menginformasikan kepada BNI setiap usulan perubahan dari 
program kerja yang telah disetujui dan/atau penugasan rekanan termasuk setiap 
perubahan pada anggaran atau skedul waktu, dan dalam perjanjian dengan BNI, dan 
mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengurangi kerugian dari 
perubahan tersebut kepada BNI. 

 

III. Pendaftaran Peserta Pelelangan : 
Bagi peserta yang berminat mengikuti pelelangan tersebut dapat mendaftarkan diri 
dengan memasukkan Surat Pendaftaran Peserta Lelang dalam bentuk Hardcopy dan 
Softcopy (CD) dengan melampirkan : 
 
1. Surat pengantar mengikuti pelelangan. 
2. Peserta adalah perusahaan yang menyediakan jasa pelatihan yang mempunyai 

pengalaman memadai dalam bidang tersebut yang dibuktikan dengan referensi daftar 
pengalaman pekerjaan sejenis. 



3. Project Manager/Person In Charge  yang ditugaskan harus memiliki pengalaman 
yang serupa dengan lingkup pekerjaan yang dibuktikan dengan CV atau referensi 
daftar pengalaman pekerjaan sejenis.  

4. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini, BNI 
mempunyai hak untuk memberikan saran dan pendapat serta petunjuk yang 
diperlukan demi kelancaran pekerjaan. 

5. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa peserta dapat memenuhi kewajiban 
dalam menyediakan semua jasa yang tertuang di dalam ToR (Term of Reference) 
dan dalam setiap jasa tambahan yang dianggap perlu oleh BNI selama periode 
penugasan. 

6. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa peserta menunjuk seseorang yang 
berperan sebagai Project Manager/Person In Charge untuk menerima tanggung 
jawab sepenuhnya bagi penugasan keseluruhan dan untuk berhubungan dengan BNI 
atas nama perusahaan. 

7. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh beban biaya sehubungan dengan 
pelaksanaan pengadaan ini seluruhnya menjadi tanggung jawab peserta, dan tidak 
diperkenankan mengajukan penggantian biaya kepada BNI.  

8. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa akan menjaga kerahasiaan segala 
dokumen BNI yang dipergunakan sejak proses pengadaan sampai dengan 
pelaksanaan pelatihan. 

9. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa peserta berkewajiban untuk segera  
menginformasikan kepada BNI setiap usulan perubahan dari program kerja yang 
telah disetujui dan/atau penugasan rekanan termasuk setiap perubahan pada 
anggaran atau skedul waktu, dan dalam perjanjian dengan BNI, dan mengambil 
tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengurangi kerugian dari perubahan tersebut 
kepada BNI. 

10. Surat pernyataan dan kesanggupan (boleh dibuat terpisah atau digabungkan) yang 
menyatakan sbb : 
a. Surat kesanggupan memenuhi term & condition yang diberikan BNI. 
b. Surat kesanggupan memenuhi ruang lingkup yang ditetapkan BNI.  
 

IV. Peserta yang berminat mendaftar lelang harus menyampaikan seluruh persyaratan      
pendaftaran lelang secara lengkap, serta melampirkan bukti penyetoran pendaftaran 
lelang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening BNI 
(Divisi PFA) “Kewajiban Kerjasama Dengan Pihak Ketiga”  Nomor Rekening : 
723.360.490859.001. 
 

V. Alamat pendaftaran :   
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan  
Gedung Landmark, Tower A, Lt. 8 
Jl. Jend Sudirman No. 1 
Jakarta 12910 
 
Pendaftaran dimulai dari : Tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Oktober 201613 

 
 

Contact Person : Nuriza Amelia (+6221 - 52963237 ext. 8630) or  
    Mohamad Hidayat (+6221 - 52963237 ext. 8611) 

  



 
Bagi para pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan di atas dinyatakan gugur dan calon 
peserta lelang yang memenuhi syarat akan diumumkan selanjutnya. 
 
Demikianlah pengumuman ini disampaikan. 

 
PT BANK NEGARA INDONESIA  (PERSERO) Tbk 
PANITIA PELELANGAN TERBUKA 
 
 
 

TTD 
Panitia Pengadaan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 


