PENGUMUMAN TENDER
Nomor : 027/8.10.28/PML/POKJAP2BJ.337/2018
Pokja P2BJ 337 - 2018 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sidoarjo akan
melaksanakan Pemilihan Penyedia dengan Pascakualifikasi secara elektronik sebagai
berikut :
1. Nama Pokja
: Pokja P2BJ 337 - 2018
2. Alamat Pokja
: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sidoarjo Jl.
Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo
3. Nama pekerjaan : Peningkatan Jalan dan Saluran Desa Kedungrejo Kec. Waru pada
Dinas PU. dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo
4. Uraian singkat pekerjaan :
Ruang lingkup pengadaan pekerjaan ini antara lain :
 Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
 Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan
peralatan berat;
 Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
memerlukannya;
 Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
pelaksanaan;
 Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat
lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan
pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;
 Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built
drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah diperiksa oleh
konsultan pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
konstruksi;
5. Nilai total HPS
: Rp. 2.249.705.302,01
6. Sumber pendanaan : APBD Tahun 2018
7. Persyaratan Peserta :
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sebagaimana
tercantum dalam aplikasi SPSE dan Dokumen Pengadaan yang dapat dilihat dan
diunduh melalui alamat website LPSE : http://www.lpse.sidoarjokab.go.id.
8. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE :
http://www.lpse.sidoarjokab.go.id
9. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
Dapat dilihat pada website LPSE Kabupaten Sidoarjo (www.lpse.sidoarjokab.go.id)
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sidoarjo, 10 Agustus 2018
Kelompok Kerja
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa 337 - 2018

