PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 17//03/2020
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan perantaraan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV akan melaksanakan lelang
Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat berupa :
1 (satu) Paket barang Inventaris dalam kondisi scrap/besi tua dengan berat total 200 (dua
ratus) kg.
(Harga Limit: Rp. 2.000.000,- Uang Jaminan: Rp. 1.000.000,-)
Pelaksanaan Lelang :


Penawaran lelang sejak pengumuman lelang ini dimuat/ditayangkan dan ditutup pada:
Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Pukul 09.00 waktu server ALI (sesuai WIB).



Tempat Lelang: Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta 10110

Syarat-syarat Lelang :
1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (e-auction) dengan penawaran
tertutup (close bid) yang ditayangkan pada Aplikasi ALI pada alamat domain
https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada
menu “Tata Cara & Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon

peserta

lelang

mendaftarkan

diri

dan

mengaktifkan

akun

pada

https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy
KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan
dikembalikan langsung ke Nomor Rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang
disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman
ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus efektif diterima oleh KPKNL
Jakarta IV selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) PT. BNI (Persero)
masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah
berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang
diberikan;

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis
dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah
peserta lelang menyetorkan uang jaminan lelang;
6. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2 % paling lambat
5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan
akan disetor ke Kas Negara;
7. Obyek dilelang dengan kondisi apa adanya (as is), foto dan spesifikasi tentang obyek
lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas. Calon peserta lelang dapat melihat
obyek lelang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 pukul 10.00 s.d 11.00 WIB,
bertempat di Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 6, Jakarta;
8. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Penghapusan Mahkamah
Konstitusi RI di nomor telepon 0821-1033-2490 (Arief) atau 0815-1998-2866 (Junaidi).

Jakarta, 20 Maret 2020
Ketua Panitia Penghapusan BMN,
Mundiri

Digital Signature
mk-1393512573200317050848

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

