


Syarat Prakualifikasi 1 Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum yang berbentuk Perusahaan

Perseroan (PT), Perseroan Comanditer (CV), Koperasi dan badan hukum lainnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku beserta perubahannya

2 Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan (DSPP) sesuai Anggaran Dasar yang

ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

3 Asli Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan (DSPMP) sesuai Anggaran Dasar

yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

4 Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor Departemen Perindustrian dan

Perdagangan yang masih berlaku

5 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)

yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usahanya serta Ijin Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK) / Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk Pengadaan Jasa

Pemborongan dan Jasa Konsultan Konstruksi serta Sertifikat Badan Usaha yang

pernah dimiliki

6 Surat Keterangan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak dengan 15 (lima belas) digit angka

7 Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor seri faktur

pajak 5 (lima) digit huruf dan 3 (tiga) digit angka

8 Keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku

9 Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir,

dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat

Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat

Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Surat Keterangan Fiskal



10 Memiliki modal kerja, untuk Pekerjaan Pemborongan minimal 10 % (sepuluh

prosen) dan untuk pemasokan Barang dan atau Jasa lainnya 5 % (lima prosen) dari

perkiraan nilai pekerjaan berdasarkan surat keterangan dukungan keuangan dari

bank dengan menyebutkan nilai nominal atau rekaman saldo rekening koran dari

bank dengan jumlah saldo yang cukup selama periode 1 (satu) bulan terakhir

11 Menyampaikan Photo copy bukti/ keterangan Kontrak bahwa dalam waktu 4

(empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan Barang/ Jasa

baik di lingkungan Perusahaan/ Pemerintah maupun swasta termasuk

pengalaman sub kontrak, joint venture, kecuali Penyedia Barang/ Jasa yang baru

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

12 Menyampaikan laporan keuangan berupa Neraca dan laba rugi Perusahaan 1

(satu) tahun terakhir yang disahkan oleh pimpinan perusahaan dan khusus untuk

Pekerjaan yang bernilai diatas atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar

lima ratus juta rupiah) laporan keuangan perusahaan harus sudah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik /Instansi yang berwenang beserta opininya yang

dinyatakan wajar
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