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PT. Angkasa Pura I {Persero}
barang dan/atau jasa untuk

berikut:

Angltusg Purg i,qr ffi p*q*ffi?r,

PT. AngkaH Pura I {Penero}
Kantor Cabang
Bandar Lldara lnternasional Lombok
Jl. By Pass Tanak Awu - Praya Lombok
Telp; {0370} 6157O@ Fax: {0370} 61"57010
We bs ite : pgq.lqq[q[d1pq6qq
Email: humas.lop@ap1.co.id

PENGUMUMAN PELETANGAN

NoMoR : AP.l. 11 lPL.a2"o3/2020/PsT

Kantor cabang Bandar udara lnternasional Lombok. mengundang penyedia

mengikuti Pelelangan dengan metode prakualifikasi paket kegiatan sebagai

NO. PAKET PEKERJAAN BTDANG / SUB BTDANG KUALIFIKASI PAGU (Rp.l

1. Pekerjaan Pengadaan dan

Pemasangan Public Adress

System.

Bidang : Electronic (KB.86)

Sub Bidang:
- Autornatic Announcing

(K8.85.02)

- Komunikasi Data

{K8.85"20)
- FrDs {K8.86.13}

Kecil 1.086.367.205,-

{termasuk FPN }

lt.

l. Syarat-syarat Peserta Pelelangan :

a. Lulus seleksi prakualifikasi calon rekanan yang dilaksanakan secara online;

b. Kelengkapan dan syarat prakualifikasi diuraikan dalam dokumen prakualifikasi;

c. Penyedia barang dan/atau jasa harus merniliki pengalaman sejenis dari pekerjaan yang ingin

diikuti;

d' Pelelangan ini menggunakan Peraturan berdasarkan Keputusan Direksi pT. Angkasa pura

{Persero}.

{Persero};

a. Untuk paket pekerjaan tersebu! harus aktif dalarn VMS selambat-lambatnya

Senin,27 Januari 2020;

b- Silahkan mengisi Formulir Pendaftaran Prakualifikasi Online di halaman website

e-procurement PT. Angkasa pura I {persero): http://wUy.aglgo.id *r Menu _+ lnformasi

-+ El e ct ra n i c P rocu re m e nf -+ http :/lep roc. a n gkasa p u ra 1. co. id -+ Daftar-

T?ta Cara Prakualifikasi Online:

a. Mendaftarkan perusahaan secara online untuk menjadi calon Rekanan di halaman website

e-procurement PT. Angkasa Pura I {Persero) untuk mendapatkan Kode Registrasi;

lt t.



b' Legin ke vMS ri'ienggunakan Kode Registrasi dan melengkapi data perusahaan yang disyaratkan

sebagai calon rekanan PT' Angkasa Pura I (Persero). {Link vMS don Kode Registrasi okon

dikirimkan secare otomatis ke email Rekanan|;

c' Lulus Proses verifikasi dengan menyerahkan semua dokumen data perusahaan dalam format
PDF berupa cD/DvDlUsB dan menunjukkan dokumen asli untuk proses Verifikasl kepada

sekretariat panitia pengadaan;

d' Menyerahkan semua surat pernyataan yang disyaratkan dalam syarat prakualifikasi;

e' Apabila diperlukan, Panitia Pengadaan akan melakukan kunjungan ke fasilitas infrastruktur
rekanan seperti kantor, fasilitas prcduksi/peralatan, gudang dan fasllitas pendukung lainnya;

f' Pengumuman lulus/tidak lulus seleksi Prakualifikasi akan diberitahukan melalui email dan

melaluiVMs pT. Angkasa pura I {persero}.

Demikian, untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Praya, 23 Januari 2020

I PROCUREMENT SELECTTON TEAM TEADER
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