PENGUMUMAN LELANG
PD. BPR BKK Purwokerto, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Purwokerto, akan menjual secara lelang barang inventaris berupa :
1. 5 ( lima ) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang, Tahun 1992 – 1994,
Nilai Limit mulai Rp24.860.663 – Rp29.354.875
2. 29 ( dua puluh sembilan) unit kendaraan roda dua merk Honda, Tahun 1996 – 2007
Nilai Limit mulai Rp2.057.973 – Rp5.397.310
3. 23 ( dua puluh tiga) paket barang inventaris lainnya
Nilai Limit mulai Rp25.000 – Rp 1.105.000
PelaksanaanLelang :
Hari / Tanggal
: Senin / 29 Desember 2014
Waktu
: 10.00 WIB
Tempat
: Balai Kelurahan Purwokerto Kulon
Jl. Pramuka Nomor 93 Purwokerto
Dengan syarat-syarat :
1. Calon Peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang pada PD, BPR BKK Purwokerto,
Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 44 Purwokerto, sejak diumumkan
2. Untuk dapat melakukan penawaran, peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran
lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL Purwokerto No. 0077.01.000520.30.6 pada PT.
BRI Cabang Purwokerto, paling lambat dan harus sudah efektif 1 (satu) hari kerja sebelum lelang
dilaksanakan ( tanggal 24 Desember 2014) , secara :
a. Tunai melalui teller bank, dengan mencantumkan nama Peserta Lelang pada slip setoran; atau
b. Pemindahbukuan dari rekening Peserta Lelang dengan mencantumkan nama Peserta Lelang;
3. Bukti asli setor, foto kopi identitas dan nomor telepon di serahkan ke KPKNL Purwokerto untuk
ditukar dengan blanko surat penawaran lelang, paling lambat tanggal 24 Desember 2014.
4. Penawaran dilakukan secara tertulis melalui Tromol Pos.
5. Surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup, di pojok kiri atas amplop penawaran ditulis
“ Penawaran Lelang PD. BPR BKK Purwokerto”
6. Surat penawaran dikirim ke Tromol Pos 876 Purwokerto 53101 (dianjurkan menggunakan
Pos Express) dan harus sudah diterima di Tromol Pos paling lambat tanggal 24 Desember
2014, keterlambatan penerimaan di Tromol Pos menjadi resiko pengirim. Dalam amplop
penawaran berisi : Surat Penawaran yang tertulis dengan angka dan huruf yang
ditandatangani penawar di atas materai Rp. 6.000,-, dan surat kuasa permohonan tranfer
pengembalian jaminan bila tidak ditunjuk sebagai pemenang dari Peserta Lelang kepada
Bendahara Penerimaan KPKNL Purwokerto (nomor rekening, bank tujuan dan atas nama
harus tertulis jelas) dan fotokopi KTP.
7. Biaya RTGS untuk pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai
pemenang lelang, dibebankan kepada peserta lelang (jika menghendaki ditransfer).
8. Peserta Lelang tidak wajib hadir pada saat pelaksanaan lelang / pembukaan surat penawaran.
9. Jika terdapat dua atau lebih penawar yang nilai penawarannya sama, maka untuk menentukan
pemenang lelang dilakukan dengan cara pengundian diantara para penawar yang nilai
penawarannya sama.
10. Pemenang lelang akan diumumkan seketika itu juga di tempat lelang setelah diketahui
pemenangnya berdasarkan penawaran tertinggi yang telah mencapai / melampaui nilai limit. Jika
tidak hadir, maka akan dihubungi oleh pihak KPKNL Purwokerto.
11. Pembayaran harga lelang berikut bea lelang pembeli sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak dilakukan, maka pemenang dinyatakan wanprestasi.
Uang jaminan disetorkan ke Kas Negara dan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di
seluruh wilayah Indonesia selama 6 (enam) bulan.
12. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas mengikat bagi calon peserta lelang.
13. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PD. BPR BKK Purwokerto (0281) 627513, 627516
atau KPKNL Purwokerto (0281) 630454
Pengumuman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman KPKNL Purwokerto dan PD,
BPR BKK Purwokerto, Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 44 Purwokerto
Demikian untuk menjadi maklum.
Purwokerto, 22 Desember 2014
Ttd
PD. BPR BKK Purwokerto
CATATAN : Untuk barang – barang lelang selain Kendaraan (Roda 2 dan Roda 4) dapat dilihat di
kantor PD BPR BKK Purwokerto Cabang Kembaran, Jl. Raya Kembaran No. 20

