
 
 

 
PENGUMUMAN PELELANGAN 
NOMOR : AP.I. 022 /PL.02.03/2020/PST 

 
PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Lombok, mengundang penyedia barang dan 
atau jasa untuk mengikuti Pelelangan dengan metode prakualifikasi paket kegiatan sebagai berikut : 
 

NO. PAKET PEKERJAAN BIDANG / SUB BIDANG KUALIFIKASI PAGU (Rp.) 
     

1. Instalasi Pemipaan Hydrant 
Zone A. 

Bidang :  
Mechanical (KB.B5) 
Subbidang :  
Sparepart Sistem Hidrant (KB.B5.04) 

Kecil 1.828.493.722,- 

     

 

I. Syarat-syarat Peserta Pelelangan : 

a. Lulus seleksi prakualifikasi yang dilaksanakan secara online 
b. Kelengkapan dan syarat prakualifikasi diuraikan dalam dokumen prakualifikasi 
c. Penyedia barang dana tau jasa harus memiliki pengalaman sejenis dari pekerjaan yang ingin diikuti. 
d. Pelelangan ini menggunakan Peraturan berdasarkan keputusan direksi PT. Angkasa Purai I (Persero). 

II. Tempat/Waktu Pendaftaran, Pengambilan Formulir & Penyerahan Dokumen Prakualifikasi : 

a. Untuk paket pekerjaan ini, harus mendaftar prakualifiksi online selambat-labatnya :                                     
Hari : Jum’at, 21 Februari 2020. 

b. Mengisi Formulir Pendaftaran Prakualifikasi Online di halaman website PT. Angkasa Pura I (Persero) 
http://www.ap1.co.id → menu INFORMASI → ELECTRONIC PROCUREMENT → pilih / klik  tombol Daftar 
atau http://eproc.angkasapura1.co.id:998 → Pilih → terus pilih “klik di sini” 

III. Tata Cara Prakualifikasi Online : 

a. Jika domisili calon vendor berada di Jakarta, maka wajib memilih wilayah pendaftaran di Kantor Pusat 
dan apabila domisili calon vendor di luar Jakarta, maka dapat memilih wilayah pendaftaran paling dekat 
dengan Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero). 

b. Mendaftarkan perusahaan secara online untuk menjadi calon rekanan di halaman website                         
e-procurement PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk mendapatkan kode registrasi.  

c. Login ke VMS menggunakan kode registrasi dan melengkapi data perusahaan yang disyaratkan sebagai 
calon rekanan PT. Angkasa Pura I (Persero) 

d. Lulus proses verifikasi dengan menyerahkan semua dokumen data perusahaan dalam format PDF  
berupa CD/DVD/USB dan menunjukkan dokumen asli untuk proses verifikasi, kepada sekretariat pantia 
pengadaan kantor cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Lombok. 

e. Menyerahkan semua surat pernyataan yang disyaratkan dalam syarat prakualifikasi. 

f. Apabila diperlukan, panitia pengadaan akan melakukan kunjungan ke fasilitas infrastruktur rekanan 
seperti kantor, fasilitas produksi/peralatan, gudang dan fasilitas pendukung lainnya. 

g. Pengumuman lulus/tidak lulus seleksi prakualifikasi akan diberitahukan melalui email dan melalui VMS 
PT. Angkasa Pura I (Persero). 

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
Praya, 18 Februari 2020 
 
PROCUREMENT SELECTION TEAM 
 
Ttd 

BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK 
Praya 
PT. Angkasa Pura I (Persero) 
Lombok International Airport : 
Telp. (0370) 6157000 Fax. (0370) 6157010 
www.Lombok-airport.com 

http://www.ap1.co.id/
http://eproc.angkasapura1.co.id:998/

