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Nomor
Sifat
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Penting/Segera
L (satu)
Penyedia BarangAasa Untuk
terdaftar pada Aplikasi
e-Katalog dan SIKaP

berkas

Kepada
Yth.

Pelaku Usaha/Pimpinan Perusahaan/Penyedia
Barang/asa.

diKuala Kapuas

Memperhatikan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/asa Pemerintah dengan tepat dan efisien yang dilakukan
dalam memanfaatkan Sistem lnformasi Kinerja Penyedia Barang/asa (SlKaP). Selain

itu untuk melaksanakan

Pengadaan BarangAasa Pemerintah melalui sistem

pengadaan secara Elektonik (e- Procurement)
StKaP adalah aplikasi berbasis web yang memuat data atau informasi kinerja

Penyedia Barangflasa. lnformasi ini mencakup identitas Pokok, ljin Usaha, Pajak, Akta

Pendirian, Pemilik, Tenaga Ahli dan Pengalaman. Penyedia/Pelaku Usaha yang

terdaftar dan sesuai dengan kualifikasi akan diundang langsung untuk mengikuti
proses e-Tender. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan mengingat pentingnya

sistem ini bagi Perusahaan/Pelaku Usaha, maka keikutsertaan para Pelaku Usaha
sangat diharapkan, karena era yang akan datang semua pengadaan dilakukan
berbasis elektronik. Untuk

itu kami tim

LPSE Kabupaten Kapuas

akan proaktif

mendata Pelaku Usaha/Pimpinan Perusahaan/Penyedia Barang/asa agar segera
mendaftar pada aplikasi tersebut, dengan mengisi daftar terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
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Tembusan disampaikan kepada Yth

:

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuolo Kapuos, (sebagai laporan)

FORM ULIR KEI KUTSERTAAN

DALAM SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA (SlKaP)
LPSE KABUPATEN KAPUAS
UNTU K PENYEDIA BARANG/JASA
Pada

hari

tanggal

.

.

.

...
.
.. (
bulan ........................ tahun
bertempat
yang
Kuala
di
Kapuas
Aplikasi
menandatangani
surat
keikutsertaan
dalam
)
SlKap ini :
( Harus diisi lengkap dengan huruf balok )

--

Nama lengkap:
Tempat, tanggal lahir:
Nomor KTP:
Alamat

Kota / Prov / Kode Pos:
Jabatan di Perusahaan:
adalah sebagai Pimpinan atau Direksi Perusahaan, bertindak atas nama dari:
Nama Perusahaan:

Alamat Perusahaan:
Kota / Prov / Kode Pos:
Nomor Telepon
Alamat E-Mail:

DENGAN INI

1.

2.

3.
5.
6.
7.

:

Mengajukan permohonan keikutsertaan untk mendaftar menjadi Penyedia
Barang/Jasa dalam Sistem lnformasi Kinerja Penyedia (SlKaP) LPSE Kabupaten
Kapuas.

Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku
dan sah secara hukum dari Perusahaan, terkait dengan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan pada saat registrasi offline penyedia maupun pada saat pelaksanaan
pengadaan langsung, termasuk segala perubahannya. Kebenaran dokumen
dimaksud meliputi baik dari hasil scaning copy dokumen yang diupload maupun
asli dokumen yang ditunjukkan saat registrasi offline ataupun saat klarifikasi
dokumen oleh pejabat pengadaan bilamana dibutuhkan.
Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuanketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksiyang berlaku bagi PENYEDIA.
Mengakui integritas proses pengadaan langsung secara elektronik yang
diselenggarakan oleh LPSE Kabupaten Kapuas
Menyetujui bahwa User lD dan Password yang diperoleh merupakan representasi
PENYEDIA atas segala aktivitas dalam Sistem lnformasi Kinerja Penyedia (SlKaP)
Sebagai PENYEDIA bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User lD dan
Password dan bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan
dengan menggunakan User lD dan Password dimaksud.

