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PENGUMUMAN LELANG
RANG MILIK N

Nomor : O awaslu. BB/Set/Xl/2020
Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0386/Bawaslu/SJ/PL.08/lx2O2O tanggal 30 September 2O2O perlhal
Persetujuan Pen ualan Barang Milik Negara berupa Persediaan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan molakukan peniualan umum/lelang dengan perantaraan KPKNL pangkalpinang,
terhadap barang berupa:

No Objek Lelang Nilai Limit
(Rp)

Uang Jaminan
(Rp)

1 7451 823.336

Objek lelang dijual dalam 1 (satu) paket berlumlah 7.451 (tujuh ribu lima ratus empat putuh satu) unit dengan Nilai Lamat
Rp.823.336, dan Uang Jaminan Lelang Rp.400.000.
Objek lelang dapat dilihat pada hari Senin s.d. Minggu pukul 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB di Kantor Bawastu provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. lnformasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hendra (No. Hp. 081949399692).
Pela Lelano akan dila Pada:
Hari/Tanggal :Selasa, 17 November 2020
Waktu : Pukul 1 1.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Kanlor KPKNL Pangkalpinang

Jl. Jl. Ahmad Yani No. 8 Pangkalpinang
Svarat-Svarat Lelano:
1. Pelaksanaan lelang dengan metode penalvaran tertutup (closed biding), c€lon peserta harus mendaftarkan diri dan

mengaktifkan akun melalui alamat domain lela dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, dano.r
Nomor Rekening Bank (ekstensi file 'Jpg" atau "png'), Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu ,,informasi
penting: prosedur lelang dan syarat ketentuan,, pada domain tersebut.

2. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya. Dengan menyetor uang
jaminan, peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi fisik oblek lelang serta aspek legal dari
objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi as is).

3. Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang.iaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang

ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
b. Setoran uang jaminan penawaran lelang ini HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL pangkalpinang selambal

lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA

dapat dilihat pada menu Status Lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan
pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

d. Biaya penyetoran maupun pengembalian uang.iaminan penawaran lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai
dengan ketentuan biaya administrasi di Bank yang bersangkutan.

4. Penawaran lelang diaiukan dengan cara tortulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara pena\Maran
tertutup (close bidding) sejak penayangan pada alamat domain tersebut sampai dengan hari Selasa, tanggal 17 November
2020 sebelum pukul 1 1.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet (sesuai WB)

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email
masing-masing peserta setelah menyetor uang jaminan penawaran lelang.

6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayeran harga lelang dan bea lelang 2%
dari harga lelang terbentuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari keria setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak
melunasi maka penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang (wanprestasi) dan uang jaminan
penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara.

7. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang
dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung.iawab peserta lelang
sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntuumenggugavmelaporkan panitia, Bawaslu provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selaku peniuaI/KPKNL Pangkalpinang selaku pelaksana lelang atas segala akibat yang timbul
sehubungan dengan pembatalan/penundaan/pelaksanaan lelang dengan alasan apapun.iuga.

8. lnformasi lebih lanjul dapat menghubungi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telpon (0717) 9l1421Oatau KPKNL
Pangkalpinang Telpon (071 7) 435333.
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