PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 001/JKH/MRT/VIII/2019
Pengadaan Penyedia Konsultasi Hukum

Unit Kerja Procurement pada PT MRT Jakarta (Perseroda) akan melaksanakan Pelelangan dengan
Pascakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Barang sebagai berikut:
1. Rincian Pekerjaan
Nama Pekerjaan

: Pengadaan Penyedia Konsultasi Hukum

Lingkup Pekerjaan

: Adapun ruang lingkup untuk Pengadaan ini yaitu namun tidak terbatas pada:
a. Memberikan pandangan-pandangan dan pendapat hukum serta
rekomendasi langkah hukum yang komprehensif perihal permasalahan
hukum yang sedang dihadapi dan berpotensi akan dihadapi oleh PT MRT
Jakarta (Perseroda);
b. Memberikan jasa hukum yang dibutuhkan PT MRT Jakarta (Perseroda)
secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas pada nasihat hukum,
mempersiapkan dokumen-dokumen hukum dan mewakili PT MRT Jakarta
(Perseroda) dalam sebuah tindakan hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilan;
c. Mempersiapkan rancangan atau korespondensi telaahan (review),
dokumen-dokumen, dan/atau perjanjian dalam kaitannya dengan atau
antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan pihak lain, baik yang berkaitan
dengan proyek tertentu ataupun transaksi dari masalah umum PT MRT
Jakarta (Perseroda);
d. Mewakili atau membantu PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam rapat, baik
rapat yang berkaitan dengan proyek, transaksi atau dalam kaitannya
dengan masalah korporasi seperti hubungan dengan para stakeholder
utama;
e. Pendampingan oleh konsultan/penasihat hukum dalam bentuk kegiatan
perancangan peraturan yang dibutuhkan PT MRT Jakarta (Perseroda),

legal drafting, hubungan industrial, penyelesaian perselisihan dan yang
lainnya sebagaimana terkait.
2. Persyaratan Peserta
Kualifikasi penyedia Jasa untuk kegiatan ini harus memenuhi persyaratan yaitu :
Administrasi :
a. Perusahaan yang Memiliki Legalitas (administrasi lengkap dan masih berlaku) misal seperti Akta
Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Terakhir, SIUP, NPWP, TDP, Domisili
Perusahaan dan ijin usaha lainnya;
b. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam di Perusahaan maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
c. Kantor hukum yang memiliki pengalaman seminimalnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dan
terbukti memiliki rekam jejak pengalaman dan penguasaan yang baik dalam bidang hukum
korporasi, perkeretaapian, bisnis, komersial, administrasi, keuangan negara, pertanahan, proyek
pemerintah (proyek strategis nasional diutamakan), proyek infrastruktur, litigasi, penyelesaian
sengketa diluar pengadilan, pasar modal, keuangan, sistem pembayaran non-cash dan tax
structuring di Indonesia;
d. Memilii pengalaman sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
e. Tidak ada benturan kepentingan dan bersedia menandatangani Pakta Integritas.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Hari/Tanggal

: Jumat s/d Rabu, 9 Agustus 2019 – 14 Agustus 2019

Waktu

: 09.00 WIB s/d 15.00 WIB

Tempat

: Wisma Nusantara Lantai 21
Jl. M. H. Thamrin 59, Jakarta 10350, Indonesia

4. Pembelian Penjelasan (Aanwijzing)
Hari/Tanggal

: Rabu, 14 Agustus 2019

Waktu

: 15.30 WIB

Tempat

: Wisma Nusantara Lantai 21
Jl. M. H. Thamrin 59, Jakarta 10350, Indonesia

5. Peserta yang akan mengikuti paket pengadaan ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sesuai
dengan ketentuan dan jadwal yang sudah ditetapkan.
6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan / Request For Proposal wajib hadir dikantor kami
sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan pada poin 3 dan membawa surat tugas dan copy tanda
pengenal.
7. Pertanyaan terkait dengan pengadaan ini dapat menghubungi Unit Kerja Procurement di:
Email

: Procurement@jakartamrt.co.id / aaulia@jakartamrt.co.id, pmelyana@jaartamrt.co.id

Telp

: (+62 21) 390 6454

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 8 Agustus 2019

Panitia Pengadaan Penyedia Konsultasi Hukum

PT MRT Jakarta (Perseroda)

