
Pengumuman seleksi tercantum pada website PT. Bank NTB Syariah: 
www.bankntbsyariah.co.id dan dapat ditambahkan dipapan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya 

 

PENGUMUMAN SELEKSI LANGSUNG DENGAN PRAKUALIFIKASI 

Nomor: SBA/ 082 /04/50/2021 

 
Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Komsultansi PT. Bank NTB Syariahakan melaksanakan 
Prakualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut : 
1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung PT 
Bank NTB Syariah Kantor cabang Pembantu 
Manggalewa ,Jalan Litas Sumbawa Bima,Dompu 

Lingkup pekerjaan : Perencana Pembangunan Gedung PT Bank NTB Syariah 
Kantor cabang Pembantu Manggalewa ,Jalan Litas 
Sumbawa Bima,Dompu 

Nilai total Pagu : Rp 364.326.000,-(Tiga ratus enam puluh empat juta 
tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) 

Sumber pendanaan : PT. Bank NTB SyariahTahun 2021 
 

2. Persyaratan Peserta 
a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 
b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Besar, klasifikasi 

Perencanaan Arsitektur dan sub klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR 102) 
c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak 

2020 (SPTTahunan). 
d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada 

perubahan). 
e. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikut sertaannya tidak menimbulkan 

pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, 
tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak 
untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan 
pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan 
mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 

f. Memiliki pengalaman paling kurang1(satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun 
swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru 
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

g. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis; 
h. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN)dengan nilai paling kurang sama dengan 50% 

(lima puluh per seratus) dari nilai total HPS, untuk pekerjaan kualifikasi usaha 
menengah dan usaha besar. 

i. Memenuhi ketetuan lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi. 
 
  

http://www.bankntbsyariah.co.id/


 

3. Peserta yang diundang 
a). CV. Adi Cipta. 
b). CV. Asrid Bina Utama. 
c). CV. Bina Pelangi. 
d). Rekanan lain sepanjang memenuhi persyaratan dan potensial diperkenankan 

mengikuti seleksi 

4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi: 
1. Melalui E-mail : pbjbankntbsyariah@gmail.com 

 
2. Waktu Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Prakualifikasi : 

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Maret 2021 s/d kamis, 25 Maret 2021 
 

3. Penjelasan Kualifikasi melalui : E-mail : pbjbankntbsyariah@gmail.com, sesuai jadwal 
dalam dokumen kualifikasi. 
 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 
 
 

Mataram,  19  Maret 2021 
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank NTB Syariah 


