PEMANFAATAN SECARA TERBUKA
DATA UMUM BY PRODUCT:


Mill Scale , sejumlah 10.000 s/d 11.000 Ton, toleransi berat - 5 % + 0%
Fe Content & Size distribution as it is (apa adanya), No Claim Condition

Persyaratan Calon Peserta:
a. Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan termasuk kualifikasi Usaha
Menengah-Besar (dibuktikan dengan SIUP)
b. Memiliki legalitas Usaha yang masih berlaku.
c. Memenuhi semua persyaratan: administrasi, teknis, pembayaran, pengiriman yang di
tentukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
d. Memiliki surat dukungan resmi dari importir atau user di negara tujuan, dengan
menyerahkan surat kuasa untuk mengikuti dan melakukan penawaran atas
pemanfaatan Mill Scale yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
e. Memiliki Ijin Ekspor Mill Scale dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia,
yang menyatakan bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai penghasil (Waste
Generator), dan masih berlaku.
f. Bersedia untuk mengikuti peraturan dan melakukan penawaran atas pemanfaatan
by product Mill Scale yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
g. Tercatat sebagai Anggota Kadin daerah atau Kadin pusat
h. Menyerahkan Surat Rekomendasi dari BLH Kota Cilegon, sesuai Keputusan Walikota
Cilegon, Nomor 5 tahun 2002, tentang izin pengeluaran limbah industri, apabila
perusahaannya dinyatakan sebagai pemenang pemanfaatan.
Pendaftaran Peserta
Calon Peserta menyampaikan dokumen pemanfaatan sebagai berikut:
1. Foto copy dokumen ( dengan menunjukan dokumen asli ):
A). Akta Pendirian Badan Hukum serta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dan bukti
persetujuan dari Menteri Hukum & HAM, sesuai UU PT No. 40 / 2007
B). SIUP,SITU, TDP, NPWP, Surat Pengukuhan PKP, yang masih berlaku.
C). Surat dukungan dari importir atau user di negara tujuan eksport
2. Peserta anggota KADIN setempat ataupun KADIN pusat.
3. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan diatas kertas dengan Kop Perusahaan
bermeterai Rp. 6.000 dan stempel perusahaan (apabila diwakilkan).
4. Surat pernyataan bermaterai Rp 6000,- (asli dengan cap perusahaan), yang menyatakan bersedia untuk mengikuti proses pemanfaatan mill scale serta tunduk pada keten
tuan serta keputusan yang ditetapkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dalam proses
Pemanfaatan tersebut.
5. Surat kuasa dari importir diluar negeri (asli dan cap perusahaan) yang menyatakan

bahwa peserta bertindak untuk dan atas nama importir diluar negeri.
6. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai tentang
kesanggupan menyerahkan Surat Rekomendasi dari BLH Kota Cilegon, dalam waktu
7 (tujuh) hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang pemenfaatan.
7. Menyerahkan surat dukungan resmi dari importir atau user di negara tujuan (asli)
8. Calon pemanfaat bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk
mengurus MOVEMENT DOCUMENT untuk ditandatangani oleh Importir, dan/atau
Disposer dan Instansi yang berwenang, sebagai bukti bahwa By Product mill scale
sudah di terima di negara tujuan.
9. Menyerahkan Jaminan Penawaran atas nama perusahaan calon pemanfaat / kuasa
pemanfaat paling lambat tanggal 14 Mei 2014, senilai Rp 350.000.000 (Tiga ratus
Lima puluh Juta Rupiah), berupa Bank Garansi tanpa syarat dari Bank Devisa Nasional
dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dari pelaksanaan
pembukaan pemanfaatan ( 20 Mei 2014),. Guna kepentingan verifikasi Bid Bond, agar
diinformasikan: nomor telepon dan facsimile, contact person dari bank penerbit Bid
Bond.
10. Apabila tidak ada jaminan yang diserahkan oleh peserta, maka PT. Krakatau Steel
(Persero) Tbk, berhak membatalkan sebagai peserta.
11. Menyerahkan FORMULIR PENAWARAN bermeterai Rp. 6000,- yang telah diisi
lengkap dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direksi yang berwenang atau
yang diberi kuasa sesuai Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan pembukaan.
12. Dokumen yang telah dimasukkan menjadi milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Syarat Pembayaran & Pengiriman
1. Pembayaran tunai ke rekening PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. senilai kontrak oleh
pemenang pemanfaat dan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
penandatanganan Perjanjian/ AO.
2. Penyerahan by product mill scale adalah loco diatas tanah, di gudang PT Krakatau Steel
3. Pemanfaat bersedia mengangkut cargo sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dokumen-dokumen tersebut disampaikan dalam satu amplop, dan disampaikan selambat lambatnya tanggal 12 Mei 2014, pukul 16.30 WIB dan ditujukan kepada Divisi SA 4, LP,
BP, IS, Reg & Proj, di alamat: JL. Jend Sudirman Km 3 Cilegon-Merak (Perkantoran HC T&EC,
d/h Pusdiklat PT KS) Telepon : 0254 – 371518, Facsmilie : 0254 – 372377.

