
 

 

PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI 
Nomor: 001/P/PPSD/PRC-OB-MRT/III/2021 

 
Pengadaan Pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan & Perbaikan Platform Screen Door (PSD) 

PT MRT Jakarta (Persroda) 
 

PT MRT Jakarta akan melaksanakan Pelelangan dengan Pascakualifikasi untuk Paket 

Pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan & Perbaikan Platform Screen Door (PSD), dengan 

rincian sebagai berikut: 

 
1. Rincian Pekerjaan 

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan & Perbaikan Platform Screen Door 
(PSD) PT MRT Jakarta 

Lingkup Pekerjaan : Adapun ruang lingkup pekerjaan untuk Penyedia Jasa 

Asuransi operasional, tidak terbatas pada: 

a. Pemeriksaan Terencana (Planned Maintenance) 

 Periodic Maintenance ( Perawatan Terjadwal) 

 Predictive Maintenance (Perawatan Prediktif) 
b. Pemeriksaan Tidak Terencana (Un-planned Maintenance) 

 Perawatan korektif 

 Untuk pekerjaan pemeriksaan non-periodik: 
2. Persyaratan Peserta 

Kualifikasi penyedia Jasa untuk kegiatan ini harus memenuhi persyaratan yaitu : 

Administrasi : 
a. Penyedia pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan & Perbaikan dapat berupa entitas tunggal 

atau gabungan entitas dalam bentuk kemitraan; 
b. Apabila entitas tunggal atau kemitraan tersebut diatas pihak asing, maka wajib 

melibatkan mitra lokal yang memiliki persyaratan sebagai berikut; 
a) Berbentuk badan hukum PT; 
b) Memiliki NIB / SIUP TDP; 
c) Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 
d) Memiliki kantor dan alamat tetap; 
e) Memiliki NPWP; 
f) Memiliki Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum; 

c. Semua mitra wajib bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk 
pelaksanaan pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan & Perbaikan yang telah ditetapkan; 

d. Kemitraan wajib mencalonkan seorang wakil yang memiliki wewenang untuk 
melakukan semua kegiatan untuk dan atas nama setiap dan semua mitra; 
 

Teknis : 
a. Memenuhi setidaknya salah satu dari persyaratan berikut: 

1) Memiliki akumulasi total 2 (dua) tahun pengalaman kerja hingga saat ini pada 

pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan & Perbaikan untuk semua system terkait PSD / 

Automatic Sliding Door / MEP untuk gedung dibidang transportasi (lebih 

diutamakan) seperti kereta api, laut, udara, bis atau pabrik, gedung kantor, mal, 



 

 

rumah sakit dan fasilitas publik lainnya dalam peran entitas tunggal atau mitra 

usaha/asosiasi atau subkontraktor yang telah berhasil dan selesai secara 

substansial, atau; 

2) Memiliki akumulasi total 4 (empat) tahun pengalaman kerja hingga saat ini pada 

pekerjaan instalasi untuk semua system terkait PSD / Automatic Sliding Door / MEP 

untuk gedung dibidang transportasi (lebih diutamakan) seperti kereta api, laut, 

udara, bis atau pabrik, gedung kantor, mal, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya 

dalam peran entitas tunggal atau mitra usaha/asosiasi atau subkontraktor yang 

telah berhasil dan selesai secara substansial, atau berpengalaman sebagai 

subkontraktor utama pelaksana pekerjaan MEP proyek MRT Jakarta Fase 1 yang 

berkontrak langsung dengan kontraktor utama paket Kontrak Sipil MRT Jakarta Fase 

1; 

2. Penyedia jasa yang menerapkan SMK3 dan memiliki mekanisme pencegahan risiko 

penyuapan atau SMAP (lebih diprioritaskan); 

3. Memastikan dan meninjau kembali bisnis proses di unit kerja dan melakukan pengkinian 

formulir HIRADC dan IADL serta Bribery Risk Assessment (BRA); 

4. Melaporkan apabila ditemukan unsafe act ataupun unsafe condition pada formulir 

pelaporan bahaya; 

5. Aktif dalam kegiatan simulasi evakuasi atau simulasi tanggap darurat; 

6. Melakukan safety induction bagi karyawan yang baru bergabung; 

7. Menyediakan Material Safety Data Sheet (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan 

(LDKB) apabila terdapat penyediaan barang atau consumable tertentu; 

8. Penyedia jasa memperhatikan penerapan Protokol COVID-19 termasuk proses 

pemeriksaan yang diperlukan bagi karyawan/personel yang akan ditugaskan, termasuk 

dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD); 

3. Pendaftaran  
 

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021 s/d Selasa, 5 April 2021[A1] 

Waktu : 09.00 WIB s/d 16.00 WIB 

Klasifikasi : Jasa 

Sub bidang  : Outsource Maintenance dan Maintenance Machine/Operational Equipment 

Mekanisme 

Pendaftaran 

:  Bagi perusahaan yang belum menjadi rekanan: melakukan registrasi 
dan melengkapi dokumen legalitas perusahaan pada portal e-proc 
dengan situs: http://eproc.jakartamrt.co.id/ hingga status perusahaan 
menjadi Approve Vendor List (AVL) atau Shortlist, kemudian klik 
tombol daftar pada pengumuman pengadaan di e-proc dan submit 
dokumen LOI kedalam sistem e-proc PT MRT Jakarta (Perseroda). 

 Bagi yang telah menjadi rekanan: klik tombol daftar pada 
pengumuman pengadaan di e-proc dan submit dokumen LOI kedalam 
sistem e-proc PT MRT Jakarta (Perseroda). 

 
(template LOI mengacu pada lampiran pengumuman ini atau dapat diunduh 
pada portal e-proc PT MRT Jakarta) 
 

http://eproc.jakartamrt.co.id/


 

 

4. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)  

Hari  : Rabu, 7 April 2021[A2] 
Pukul  : 10.00 WIB 
Tempat : Daring Via Ms. Teams (link akan diemailkan pada peserta yang mendaftar) 
 

5. Peserta yang akan mengikuti paket pengadaan ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran 

sesuai dengan mekanisme pendaftaran serta jadwal yang sudah ditetapkan. 

6. Pertanyaan terkait dengan pengadaan ini dapat menghubungi procurement@jakartamrt.co.id 
atau jika mengalami kendala saat registrasi dapat mengirimkan email kepada: support-
eproc@jakartamrt.co.id dengan subject email : PENGADAAN PSD_(NAMA PERUSAHAAN) 

 

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian. 
 
 
Jakarta, 26 Maret 2021 

 
    Unit Kerja Procurement  
    PT MRT Jakarta (Perseroda) 

 

mailto:procurement@jakartamrt.co.id
mailto:support-eproc@jakartamrt.co.id
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LAMPIRAN 
 
 

[KOP SURAT PERUSAHAAN] 

 

 LETTER OF INTENT (LOI) 
 
 

Jakarta, Tanggal  
 

No Surat :    

Subjek : Surat Pernyataan Ketertarikan Untuk Mengikuti Pengadaan 
Pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan & Perbaikan Platform Screen 
Door (PSD)  PT MRT Jakarta (Perseroda). 

 
Yth. Unit Kerja Pengadaan PT MRT Jakarta (Perseroda), 

 
Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya proses Pengadaan Pekerjaan Pemeriksaan, Perawatan 
& Perbaikan Platform Screen Door (PSD) PT MRT Jakarta (Perseroda), dengan ini kami PT 
 bermaksud untuk melakukan pendaftaran guna 
mendapatkan Dokumen Pengadaan/Request for Proposal (RFP) dan mengikuti proses Tender tersebut. 

 

Dengan ini kami juga menyatakan bahwa kami akan menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan/RFP 
yang akan diberikan oleh Unit kerja Pengadaan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan akan mematuhi 
seluruh proses dan peraturan pengadaan yang berlaku, apabila kami melanggar ketentuan-ketentuan 
tersebut kami bersedia untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 
Adapun perwakilan perusahaan yang akan megikuti keseluruh proses tender dan kegiatan Video 
conference Meeting / Aanwijzing untuk paket pengadaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Nama Karyawan & Email Karyawan, serta nomor telepon; 

2. Nama Karyawan & Email Karyawan, serta nomor telepon; 

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih. 
 

Hormat Kami, 
PT.  

 
 

Materai Rp.10.000,- 

 

Nama Penanggung Jawab Perusahaan 
Jabatan Penanggung Jawab 

 

Note : 
1. Maksimal PIC yang boleh dicantumkan dalam surat ini untuk mengikuti Aanwijzing adalah 2 Orang; 

2. PIC yang ditunjuk sebagai wakil perusahaan wajib melampirkan copy identitas sebagai karyawan dalam surat 

Pendaftaran/LoI ini (copy identitas dan dokumen LOI dijadikan 1 file dan wajib disubmit ke dalam sistem eproc 

PT MRT Jakarta  saat pendaftaran); 

3. Pada bagian atas surat harus menggunakan logo/Lambang/Simbol perusahaan masing-masing. 


