BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)
12.039/POKJA-JL/ULP/2013
Pada hari Kamis, tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Ruang
Rapat Unit Pengadaan Yogyakarta, telah dilakukan Rapat Penyusunan Hasil Pelelangan untuk
Pengadaan Cleaning Service Fisipol Universitas Gadjah Mada.
I. NAMA PESERTA DAN HARGA PENAWARAN SESUAI HASIL PEMBUKAAN PENAWARAN
No

Nama Peserta

Harga Penawaran

Urutan

1

PT. NORMA DUTA UTAMA

Rp 615.000.000,00

1

2

PT. Manunggal Karya Server
PT. TATA KARYA GEMILANG
CV.Tri Mitra Asri
CV. ASA MANDIRI

Rp 619.908.000,00
Rp 622.800.000,00
Rp 623.598.000,00
Rp 662.800.000,00

2

3
4
5

3
4
5

II. METODE EVALUASI
1.
Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.
2.
Sebelum evaluasi penawaran dilakukan Koreksi aritmatik dengan ketentuan :
a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat
Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
b. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
c. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan
maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan
tidak boleh diubah; dan
d. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga
satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap
dibiarkan kosong.
3.
Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat
menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
4.
Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
5.
Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Kelompok Kerja ULP menyusun urutan dari penawaran
terendah.
6.
Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP untuk
mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah
setelah koreksi aritmatik.
7.
Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga
kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
8.
Evaluasi penawaran meliputi:
a. evaluasi administrasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. evaluasi harga.

III. KRITERIA EVALUASI
A. Evaluasi Administrasi
penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
a. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini
dipenuhi/dilengkapi;
b. surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP;
2) bertanggal
c. Kelompok Kerja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
meragukan;
d. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya
(apabila ada).
e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan
dinyatakan gagal.
B. Evaluasi Teknis
a.
b.
c.

evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam LDP;
evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
1) Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan
membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:
a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan harus berdasarkan Spesifikasi Teknis
pada Bab. XII Dokumen Pengadaan, penawaran harus sudah menyebut merk
tertentu, apabila menyebut sekualitas atau setara dianggap belum menawar dan
penawarannya dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
b) Jangka waktu pelaksanaan pengiriman barang sebagaimana ditetapkan dalam LDP;
c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan
jelas;
3) apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak
memenuhi persyartan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap
penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
4) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi
tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
5) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
6) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.

C. Evaluasi Harga
Evaluasi harga meliputi sebagai berikut :
a. apabila total harga penawaran setelah koreksi aritmatik melebihi nilai total HPS, dinyatakan
gugur;
b. apabila semua total harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS,
pelelangan dinyatakan gagal;
c. harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga
satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut
dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan
Harga, Jika terjadi penambahan volume, maka harga satuan yang berlaku sesuai dengan
harga satuan dalam HPS;
d. mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan
kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga
satuan pekerjaan lainnya;
e. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
1) dilakukan klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik apabila ada koreksi/perubahan;
2) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan
perkiraan Kelompok Kerja ULP dan atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri;
3) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh
perseratus) HPS dengan ketentuan:
a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan
dan disetorkan ke Kas Negara untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
c) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang
terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
d) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama,
maka Kelompok Kerja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis
lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
e) Kelompok Kerja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang
dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
D. Evaluasi Kualifikasi
a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2
apabila ada.
b. Evaluasi data kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
c. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi.
d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik penyedia jasa menyetujui pernyataan
sebagai berikut :
1). yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

e.
f.
g.
h.

2). yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
3). perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani
sanksi pidana;
4). data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur
utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian
kerjasama berhak mewakili badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi
administrasi, sanksi pencatuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5). pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan K/L/D/I.
Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan;
Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara
tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka
data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

E. Pembuktian Kualifikasi
a. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada).
b. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).
c. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang
dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta fotokopinya.
d. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen,
apabila diperlukan.
e. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan,
badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada
Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
f. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa
sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi
yang bersangkutan.
g. Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pelelangan
dinyatakan gagal.

IV. RANKING PENAWARAN SETELAH KOREKSI ARITMATIK
No Nama Peserta

Harga Penawaran

Harga Terkoreksi

Urutan

Rp 615.000.000,00

Rp 615.000.000,00

1

Rp 619.908.000,00

Rp 619.908.000,00

Rp 622.800.000,00

Rp 622.800.000,00

4

PT. NORMA DUTA UTAMA
PT. MANUNGGAL KARYA
SERVER
PT. TATA KARYA
GEMILANG
CV.Tri Mitra Asri

Rp 623.598.000,00

Rp 623.598.000,00

4

5

CV. ASA MANDIRI

Rp 662.800.000,00

Rp 662.800.000,00

5

1
2
3

Ket.

2
3

V. HASIL EVALUASI PENAWARAN UNTUK MENDAPATKAN 3 (TIGA) PENAWARAN YANG MEMENUHI
SYARAT DIMULAI DARI URUTAN TERENDAH SETELAH KOREKSI ARITMATIK :

No
1.

2.

Nama Peserta Lelang
PT. NORMA DUTA
UTAMA

PT. MANUNGGAL
KARYA SERVER

Hasil Evaluasi Penawaran
a. Evaluasi Administrasi :
Memenuhi Syarat Administrasi
b. Evaluasi Teknis :
Memenuhi syarat Teknis
c. Evaluasi Harga:
Harga Terkoreksi : Rp615.000.000,00
HPS
: Rp657.000.000,00
Prosentase terhadap HPS : 93,61 %
Kesimpulan :
Harga Wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
c. Evaluasi Administrasi :
Memenuhi Syarat Administrasi
d. Evaluasi Teknis :
Memenuhi syarat Teknis
c. Evaluasi Harga:
Harga Terkoreksi : Rp619.908.000,00
HPS
: Rp657.000.000,00
Prosentase terhadap HPS : 94,35 %
Kesimpulan :
Harga Wajar dan dapat dipertanggungjawabkan

Keterangan

LULUS

LULUS

3

4

5

PT. TATA KARYA
GEMILANG

CV.Tri Mitra Asri

CV. ASA MANDIRI

e. Evaluasi Administrasi :
Memenuhi Syarat Administrasi
f. Evaluasi Teknis :
Memenuhi syarat Teknis
c. Evaluasi Harga:
Harga Terkoreksi : Rp622.800.000,00
HPS
: Rp657.000.000,00
Prosentase terhadap HPS : 94,79 %
Kesimpulan :
Harga Wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
g. Evaluasi Administrasi :
Memenuhi Syarat Administrasi
h. Evaluasi Teknis :
Memenuhi syarat Teknis
c. Evaluasi Harga:
Harga Terkoreksi : Rp623.598.000,00
HPS
: Rp657.000.000,00
Prosentase terhadap HPS : 94,92 %
Kesimpulan :
Harga Wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
Evaluasi Administrasi :
Memenuhi Syarat Administrasi
j. Evaluasi Teknis :
Memenuhi syarat Teknis
c. Evaluasi Harga:
Harga Terkoreksi : Rp662.800.000,00
HPS
: Rp657.000.000,00
Prosentase terhadap HPS :100,8 %
Kesimpulan :
Harga di atas HPS

LULUS

LULUS

i.

GUGUR

Lembar hasil evaluasi penawaran yang dievaluasi terlampir
VI. PENYUSUNAN URUTAN 3 (TIGA) PENAWAR SEBAGAI CALON PEMENANG :
NO
NAMA PENAWAR
HARGA PENAWARAN
Rp615.000.000,00
1. PT. NORMA DUTA UTAMA
Rp619.800.000,00
2 PT. MANUNGGAL KARYA SERVER
Rp622.800.000,00
3 PT. TATA KARYA GEMILANG

URUTAN
1
2
3

VII. HASIL EVALUASI KUALIFIKASI
NO
NAMA PENAWAR
1. PT. NORMA DUTA UTAMA
2 PT. MANUNGGAL KARYA SERVER
3 PT. TATA KARYA GEMILANG
VII. HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
NO
NAMA PENAWAR
1. PT. NORMA DUTA UTAMA

KUALIFIKASI
Memenuhi syarat Kualifikasi
Memenuhi syarat Kualifikasi
Memenuhi syarat Kualifikasi

HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Sesuai

2

PT. MANUNGGAL KARYA SERVER

Sesuai

3

PT. TATA KARYA GEMILANG

Sesuai

VIII. KESIMPULAN
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang dan Jasa
sepakat untuk segera menetapkan sebagai pemenang lelang Jasa Cleaning Service Fisisipol UGM
tersebut di bawah ini :
Nama Penyedia Barang
Alamat
N.P.W.P
Harga penawaran terkoreksi

:
:
:
:

PT. NORMA DUTA UTAMA
PATRAN SIA VI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
01.599.004.7-542.000
Rp 615.000.000,00 (Enam ratus lima belas juta rupiah)

Cadangan pemenang lelang :
1. Nama Penyedia Barang : PT. MANUNGGAL KARYA SERVER
Alamat
: Jl. Parangtritis Km 7 Alam Citra Real Estate A-19 Yogyakarta
N.P.W.P
: 02.645.312.6-543.000
Harga penawaran terkoreksi : Rp 619.908.000,00 (Enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus
delapan ribu rupiah)
2. Nama Penyedia Barang : PT. TATA KARYA GEMILANG
Alamat
: JL. SUKUN MATARAM BUMI SEJAHTERA NO. 3
CONDONGCATUR SLEMAN YOGYAKARTA
N.P.W.P
: 02.398.317.4-542.000
Harga penawaran terkoreksi : Rp 622.800.000,00 (Enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus
ribu rupiah)
Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 19 Desember 2013
Kelompok Kerja ULP

1. Muhammad Mizan, A.Md

Ketua

2. Winaryo, A.Md

Sekretaris

3. Mugiyarto, SIP

Sekretaris

………………
………………
………………

