
 

 

Nomor : CBT/SPPH/22/2742 / RFQ 148796 

Tanggal : 24 November 2022 

 
 

Kepada Yth, 

Pimpinan/Direktur Utama 

Rekanan PT SUCOFINDO 

 

Perihal : Surat Permintaan Penawaran Harga ( SPPH) 
 

Dengan Hormat, 

Bersama ini kami sampaikan permintaan penawaran harga dari Perusahaan Saudara atas barang /pekerjaan yang akan 

kami adakan sebagaimana terinci dalam uraian barang/pekerjaan sebagai berikut: 

 

No Deskripsi Merk Jumlah Cat. No. Pemenuhan Pengguna 

1 Terlampir 30 Desember 2022 SBU LAB 

 

Untuk kelancaran proses pengadaan, kami harapkan penawaran harga dari perusahaan saudara dapat disampaikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
1. Peserta tender harus sudah memenuhi persyaratan administasi pada aplikasi e-procurement 

2. Teknisi minimal 10  orang yang dibuktikan dengan struktur organisasi dan CV teknisi 

3. Batas waktu peserta tender untuk registrasi/ klik ikut pengadaan pada aplikasi e-procurement sampai dengan tanggal 

25 November 2022 pukul 12.00 WIB 

4. Peserta tender yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan undangan aanwijzing pada tanggal 28 November 

2022 pukul 10.00 WIB 

5. Penawaran harga dapat disubmit setalah proses aanwijzing sesuai timeline melalui e-procurement dengan 

menyebutkan: 
a. Masa berlaku penawaran harga minimal 15 hari kerja dengan ditandatangani oleh pejabat berwenang 

b. Jangka waktu pemenuhan seluruh alat termasuk uji coba, instalasi, dan training alat maksimal tanggal 30 

Desember 2022 
c. Penawaran harga dalam mata uang Rupiah franco Cibitung 
d. Term of Payment 45 Hari setelah invoice diterima lengkap 

6. Membuat surat komitmen yang menyatakan kesanggupan pemenuhan semua alat dalam paket pengadaan maksimal 

tanggal 30 Desember 2022, jika tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari alat yang tertera dalam satu paket 
pengadaan paling lambat 30 Desember 2022 maka seluruh alat dinyatakan ditolak, kontrak dibatalkan, dan jaminan 
pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik PT SUCOFINDO 

7. Semua alat dalam paket pengadaan dikirimkan ke PT SUCOFINDO SBU Lab Cibitung untuk dilakukan uji coba 

dan training alat 

8. Jaminan pelaksanaan minimal 5% dari nilai kontrak setelah PPN dengan menggunakan bank garansi (tidak 

diperkenankan menggunakan asuransi). 
9. Melampirkan surat pernyataan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

 

 

 

Hormat kami, 

 

 

 

 

Bagoes Adi S 
Pgs. Kabag. Dukungan Bisnis 



 

 

 

 
Spesifikasi Alat 

 
No Nama Barang Qty Satuan Merek Type Persyaratan Tambahan 

1 Gas Sampler / Impinger 7 Unit Custom Custom 1. 5 unit pompa, 
2. 5 unit flow control (adjust flow), 
3. 5 unit flow meter dengan skala 0-1,5 l/m,  
4. 5 pcs  gelas impinger outlet,  
5. 3 pcs gelas impinger inlet ukuran 30 mL,  
6. 1 pcs gelas impinger inlet ukuran 25 mL dgn fritted bubler 

ukuran 60 um. 
7. 1 pcs gelas impinger inlet gelap (glare) ukuran 100 mL dgn 

fritted bubler ukuran 60 um.  
8. Dimensi 60 x 31 x 27 cm,  
9. Power AC 220 V, 50 Hz, 25 VA, terdapat baterry litium sehingga 

impinger dapat di charge, timer impinger,  
10. Timer Impinger 
11. Tripod Impinger. 
12.  Hard Case 
13. Surat pernyataan dukungan ketersediaan sparepart dan supplier 

minimal 5 tahun 
14. Garansi alat termasuk sparepart minimal 1 tahun dan jaminan 

after sales service 

 

 


