Lampiran BA Addendum No. : 006/LL/SAR/KCI/AA.III/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018
Sebelumnya : Lampiran BA Addendum No. : 006/LL/SAR/KCI/AA/XII/2018, tanggal 29
Nopember 2018, BAB III Bentuk Surat, B. Bentuk Surat Penawaran, Hal III.4
Menjadi :
B. BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN
Nomor
:
Lampiran :

….., ……………….20…

Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT. Kereta Commuter Indonesia
Di Jakarta
Perihal

: PENGADAAN PEKERJAAN PERBAIKAN HARMONIKA DAN JOK PA KRL
TAHUN 2019

Sehubungan
dengan
Pengumuman
Pengadaan..................................................
nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama
Dokumen Lelang/Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami
mengajukan penawaran sebesar
Rp. ………….........
(……………………………………………...............................).
Dalam penawaran ini tidak termasuk PPN 10% tetapi termasuk kewajiban pajak serta
pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pengadaan ini dan keuntungan.
Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang
(RKS BAB II, DATA LELANG) dan perubahannya (bila ada).
Bersama ini juga menyatakan:
1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pengadaan PT. Kereta Commuter Indonesia;
2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang
berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan,
dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara
optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan
dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen.
Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 1 (Satu) fotocopy dokumen
sesuai dengan Dokumen Lelang (BAB II,DAFTAR SIMAK).
Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan ini kami buat dengan benar dan penuh
tanggung jawab.
PT

…………………….
Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa

