7. PELELANGAN TERBATAS SECARA PRAKUALIFIKASI METODE SATU
SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR
a.

Proses pelelangan terbatas prakualifikasi satu sampul dengan evaluasi
sistem gugur sama dengan proses pelelangan umum prakualifikasi satu
sampul dengan evaluasi sistem gugur, kecuali:
1) dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama
Penyedia barang/jasa yang akan diundang;
2) mengundang/memberitahukan calon peserta yang dianggap mampu
memenuhi persyaratan;
3) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memasukkan
penawaran,

memenuhi

persyaratan

administrasi,

memenuhi

persyaratan teknis, atau memenuhi persyaratan harga, proses
pelelangan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
b.

Apabila setelah diumumkan ternyata ada Penyedia barang/jasa yang
tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi
kualifikasi, wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.
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8. PELELANGAN

TERBATAS SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA

SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI ATAU SISTEM PENILAIAN
BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS
a.

Proses pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode dua sampul
dengan evaluasi sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama
umur

ekonomis

sama

dengan

proses

pelelangan

umum

prakualifikasi dua sampul dengan evaluasi sistem nilai atau sistem
penilaian biaya selama umur ekonomis, kecuali:
1)

dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan namanama Penyedia barang/jasa yang akan diundang;

2)

mengundang/memberitahukan calon peserta yang dianggap
mampu memenuhi persyaratan;

3)

apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
memasukkan penawaran, memenuhi persyaratan administrasi,
memenuhi persyaratan teknis, atau memenuhi persyaratan
harga, maka proses pelelangan dapat dilanjutkan ke tahap
berikutnya.

4)

apabila tidak ada peserta yang lulus kualifikasi maka dilakukan
pengumuman ulang Prakualifikasi.

b.

Apabila setelah diumumkan ternyata ada Penyedia barang/jasa
yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta
memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam
pelelangan terbatas.
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9. PELELANGAN TERBATAS SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA
TAHAP DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DENGAN AMBANG BATAS
a.

Proses pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode dua tahap
dengan evaluasi sistem nilai dengan ambang batas sama dengan
proses pelelangan umum prakualifikasi dua tahap, dengan evaluasi
sistem nilai dengan ambang batas kecuali:
1)

dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan namanama Penyedia barang/jasa yang akan diundang;

2)

mengundang/memberitahukan calon peserta yang dianggap
mampu memenuhi persyaratan;

3)

apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
memasukkan penawaran, memenuhi persyaratan administrasi,
memenuhi persyaratan teknis, atau memenuhi persyaratan
harga, maka proses pelelangan dapat dilanjutkan ke tahap
berikutnya.

4)

apabila tidak ada peserta yang lulus kualifikasi maka dilakukan
pengumuman ulang Prakualifikasi.

b.

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan
mengakibatkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran habis
masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh
peserta yang diundang pembukaan Dokumen Penawaran Harga
Tahap II, apabila yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang
dari 3 (tiga).

c.

Apabila setelah diumumkan ternyata ada Penyedia barang/jasa
yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta
memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam
pelelangan terbatas.
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10. PELELANGAN TERBATAS SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA
TAHAP DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR DENGAN AMBANG
BATAS
a.

Proses pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode dua tahap
dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas sama dengan
proses pelelangan umum prakualifikasi dua tahap, dengan evaluasi
sistem gugur dengan ambang batas kecuali:
1)

dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan namanama Penyedia barang/jasa yang akan diundang;

2)

mengundang/memberitahukan

calon

peserta

yang

dianggap

mampu memenuhi persyaratan;
3)

apabila

hanya

ada

1

(satu)

atau

2

(dua)

peserta

yang

memasukkan penawaran, memenuhi persyaratan administrasi,
memenuhi persyaratan teknis, atau memenuhi persyaratan
harga, maka proses pelelangan dapat dilanjutkan ke tahap
berikutnya.
4)

apabila tidak ada peserta yang lulus kualifikasi maka dilakukan
pengumuman ulang Prakualifikasi.

b.

Apabila setelah diumumkan ternyata ada Penyedia barang/jasa
yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta
memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam
pelelangan terbatas.
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11. PELELANGAN SEDERHANA SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE
SATU SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR
Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana sama dengan proses pelaksanaan
Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan
Evaluasi Sistem Gugur kecuali:
a. waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari
kerja

melalui

Institusi

website

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

masing-masing

dan

papan

pengumuman

resmi

Daerah/
untuk

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; dan
b. sanggahan dan sanggahan banding:
1) masa sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban sanggah
paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan
2) masa sanggah banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban
sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja.
c. SPPBJ

diterbitkan

paling

lambat

4

(empat)

hari

kerja

setelah

pengumuman pemenang apabila tidak ada sanggahan.
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