KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 690
Telp. (031) 3954513, 3958968

Fax (031) 3954534 Gresik – 61124

PENGUMUMAN LELANG
Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor. 21 Januari 2019 Nomor 99/RT.01.3-SD/04/SJ/I/2019
perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Eks Logistik , KPU Kabupaten Gresik melalui Pejabat Lelang Kelas
I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang)
atas Barang Milik Negara yang telah dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :
No.

Jenis Barang

1.

Kotak suara berbahan aluminium dalam kondisi baik dan rusak
berat

Harga Limit
Rp. 851.663.000

Uang Jaminan
Rp. 170.333.000

Catatan : Barang yang akan dilelang berada di Komplek Pergudangan UD. Sumber Wangi, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.
225 Gresik.
Dengan syarat-syarat lelang :
1. Cara penawaran :
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (email)
dengan metode penawaran closed bidding yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/, tata cara
mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan
mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Email (ALE) pada alamat domain angka 1), dengan merekam softcopy (scan)
KTP, NPWP (Ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa, akta pendirian
perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
3. Waktu pelaksanaan lelang :
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :
Hari/tanggal : Senin, 11 Maret 2019 Pukul : 10.00 waktu server ALE (sesuai WIB)
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain
diatas.
4. Uang Jaminan lelang :
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan oleh Penjual dalam
pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan
dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang pada ALE setelah
berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Penawaran lelang :
Penawaran lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada
email masing-masing peserta lelang setelah setoran uang jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak
termasuk dalam daftar hitam/blacklist.
Penawaran lelang dimulai dari nilai limit, penawaran lelang dapat dilakukan berkali-kali sampai batas waktu
sebagaimana angka 3 huruf a.
6. Pelunasan lelang :
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban
pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
7. Obyek lelang
Obyek lelang diatas dijual dalam kondisi apa adanya “as is” dengan segala cacat dan kekurangannya, dengan mengajukan
penawaran pada lelang ini peserta lelang dianggap sudah mengetahui kondisi barang yang akan ditawar;
8. Penjelasan Lelang kepada peminat (aanwijzing) berikut waktu untuk melihat barang bagi peminat/calon peserta lelang
dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019 pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB, di ruang pertemuan Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690 Gresik.
9. Karena satu dan lain hal, peserta lelang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan
tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat lelang, KPKNL Surabaya, Kanwil DJKN
Jawa Timur, dan Kantor Pusat DJKN
10. Informasi lebih lanjut tentang obyek lelang dan persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Surabaya Jl. Indrapura
No. 5 Surabaya, No. Telp. (031) 3573953, 3523516, dan Kantor KPU Kabupaten Gresik di nomor (031) 3954513
Gresik, 5 Maret 2019
Ttd.
Panitia Lelang

