
LAMPIRAN FORMAT 
 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN PELAKSANAAN DAN 
TUNDUK KEPADA SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK NTB SYARIAH 

{Dimasukkan ke dalam Sampul Penawaran} 
 
 
Kami yang bertandantangan di bawah ini : 
❑ Nama  : ………………. 
❑ Jabatan  : ………………., 
 
dalam hal ini bertindak atas nama :  
❑ Perusahaan : ………………. 
❑ NPWP  : ………………. 
❑ Alamat  : ………………., 
 
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
1. Akan tunduk terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah                                              

No. SK.01.10/64/034/2018 tanggal 19 Juli 2018  tentang Pedoman Pengadaan Barang 
/ Jasa PT. Bank NTB Syariah dan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah 
Nomor : SK/01/10/64/035/2012 tanggal 19 Juli 2018 tentang Kewenangan 
Memutus dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa PT. Bank NTB Syariah 
 

2. Kami telah memahami seluruh isi Dokumen Pengadaan Pekerjaan 
............................................................................................................................ dan 
addendumnya {hapus kalau tidak ada} termasuk setiap dan semua informasi 
yang diberikan referensi, sehingga setelah menandatangani surat pernyataan ini 
kami sadar sepenuhnya bahwa kami harus melepaskan semua hak untuk 
mengharapkan adanya pengertian-pengertian/penafsiran-penafsiran ganda atau 
kesalahpahaman atas hal ini; 

 
3. Kami telah meyakini diri kami tentang lokasi dan kondisi Pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan dan bahwa kami tidak dapat mengajukan 
suatu tuntutan karena katidaktahuan kami, atau karena suatu ketidak-telitian 
membaca dan atau memahami Dokumen Pengadaan yang tersebut pada Butir 1 
di atas atau salah satu diataranya, atau pernyataan apapun yang dimuat di 
dalamnya atau setiap informasi yang diberika di dalamnya; 

 
4. Kami memahami bahwa Bank tidak terikat untuk memenangkan Penawaran 

manapun yang telah diterima dan bahwa Bank tidak berkewajiban untuk 
membayar biaya, pungutan, pengeluaran, kehilangan dan kerugian apapun yang 
dialami oleh kami dalam penyiapan dan pengajuan penawaran; 

 
5. Kami mengakui telah menerima semua agenda yang telah dikeluarkan oleh Bank 

dan telah kami pertimbangkan hal tersebut dengan hati-hati dalam 
mempersiapkan penawaran; 

 



6. Kami mengakui hak mutlak dari Bank untuk menggugurkan penawaran kami 
apabila tidak memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan 
dalam Dokumen Pengadaan yang tersebut pada Butir 1 di atas; 

 
7. Kami menegaskan sejujurnya bahwa semua kelengkapan dokumen yang termuat 

dalam penawaran kami adalah benar dan sah serta sifatnya mengikat termasuk 
juga bagian-bagian dokumen yang tidak turut ditandatangani secara penuh oleh 
kami; 

 
8. Kami membenarkan bahwa penawaran kami adalah murni dan tidak disusun 

berdasarkan atas praktek kolusi, kecurangan (fraudulent practice), dan atau 
kepentingan dari atau atas nama seseorang, kelompok orang, dan atau 
perusahaan lain yang tidak disebut dalam penawaran kami; 

 
9. Kami tidak akan melakukan tindakan penyuapan (bribery) kepada karyawan Bank 

yang terlibat dan atau dalam proses pengadaan ini, baik selama proses penilaian 
penawaran maupun pelaksanaan PERJANJIAN; 

 
10. Kami bersedia dikenakan sanksi pembatalan penunjukan sebagai pemenang dan 

atau pemutusan PERJANJIAN tanpa ada tuntutan apapun kepada Bank pada 
kemudian hari, apabila ditemukan tanda bukti dan atau saksi yang menunjukkan 
adanya pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan Butir 6, 7 dan 8 di 
atas.  

 
Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dan dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
     ……………….. , ……………………. 
 
     Penawar, 
     PT …………………… 

{tulis nama perusahaan Kontraktor} 
 
 
 
     {tandatangan & cap perusahaan di atas 
     meterai Rp. 6.000,-} 
 
     ………………………. {penandatangan} 
     ………………………..{jabatan} 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan : Kata dalam kurung krawal hanya sebagai petunjuk 


