
PAKTA INTERGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pelaksanaan Mitra KSO
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melaksanakan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada

indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,

transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan
sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari
penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta
dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku.

Jakarta, …………
Penyedia Barang/Jasa Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional
PT ……………. TIM POKJA MITRA
KSO Pa rkir

…………………………………..
Direktur



SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ……….. 04 Pebruari 2015
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Harga (SPH)

Kepada Yth:
Direktur Utama
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Jl. MT Haryono Cawang, Jakarta Timur

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ……………………
Jabatan : ……………………

Sebagai pimpinan perusahaan, sesuai dengan Akta Notaris
No: …………………. .tanggal……………..dari Notaris …………………, dalam hal bertindak
untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan : ……………………
Alamat : ……………………

Dengan ini menyatakan :
 Mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan tersebut di atas, sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan dengan jumlah harga penawaran sebesar
Rp……………….,- (terbilang:……………………………………………….) dengan rincian
harga seperti terlampir.

 Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak.
 Apabila penawaran ini diluluskan, kami sanggup untuk menyelesaikan seluruh

pekerjaan dimaksud dalam waktu …………….( …….) hari kalender, terhitung
sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerja, serta memenuhi semua
persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak dan
dokumen-dokumen lain pelengkapnya.

 Penawaran ini berlaku serta mengikat secara sah dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran ini.

Demikian surat penawaran ini kami buat, dengan harapan akan mendapat
perhatian sepenuhnya.

(Tanggal)
Nama Perusahaan

Nama



(*)
Jabatan

(*) cap perusahaan, dan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah


