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Pengambilan Dokumen
 Tata cara pendaftaran:
1. Pendaftaran

2.
3.
4.

5.
6.

bisa online dikirim melalui email Pokja Pemilihan di alamat
fasilitasi.pesantren@gmail.com atau offline dengan mendaftar langsung ke Kantor Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Jalan Siliwangi Nomor 9
Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, formulir pendaftaran terlampir,
dikirim sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pendaftaran secara offline hanya pada hari kerja mulai 08.00 s.d 16.00 WIB.
Calon Penyedia yang masuk diluar jadwal yang telah ditetapkan dinyatakan tidak diterima.
Dokumen Pemilihan akan dikirimkan kepada masing-masing Calon Penyedia yang telah
mendaftar melalui email Pokja Pemilihan fasilitasi.pesantren@gmail.com dan dapat diunduh
oleh masing-masing Calon Penyedia, jika tidak terdapat dalam kotak masuk, bisa diperiksa di
kotak spam. (CP. 0853-2047-0475)
Persyaratan lainnya dapat dilihat pada Dokumen Pemilihan.
Apabila ada perubahan Jadwal atau Addendum, akan disampaikan melalui email masingmasing Calon Penyedia.

 Jadwal Penjelasan Dokumen Kompetisi
Penjelasan Dokumen Kompetisi dilasanakan pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 08.00 s.d 10.00
WIB bertempat di Ruang Rapat Heritage, Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Jalan Siliwangi
Nomor 9 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

 Persyaratan
A. Dokumen Kualifikasi
1. Administrasi Kualifikasi
a) Mempunyai Perizinan Usaha : NIB/SIUP KBLI 69104 AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH
b) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak sebagai
Notaris
c) Terdaftar Sebagai Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI)
d) Mempunyai Tempat usaha baik milik atau sewa
e) Membuat dan menadatangani Pernyataan Pakta Integritas meliputi:

1.
2.
3.

Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan

4.

f)

peraturan perundang-undangan; dan
Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka
bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang
dikenakan sanksi daftar hitam;
yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;
pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus
badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan; dan
Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen
penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari
ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan
ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan
koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia
dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar
hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

FORMULIR PENDAFTARAN
Nama Perusahaan

:

Nama Direktur Perusahaan

:

Nomor Kontak/HP Kantor

:

Alamat

:

Email Perusahaan

:

Dengan ini saya bersedia untuk mengikuti Kompetisi Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
(Fasilitasi Administrasi Aspek Legal Yayasan/Pesantren).

Cianjur, …………………………….. 2022
[Nama Perusahaan],

Cap dan ttd

[Nama Direktur Perusahaan]

