PENGUMUMAN LELANG

Kantor Cabang Klungkung BPJS Kesehatan akan melakukan Lelang Penghapusbukuan Barang-Barang Inventaris, dan
Komputer yang sudah Tidak Produktif di depan umum dengan mekanisme penawaran tertutup pada :
a.

b.

Waktu pelaksanaan penawaran pada :
Hari
: Selasa, 21 Mei 2019
Waktu
: 08.00 WIB (waktu server aplikasi lelang melalui internet) atau pukul 09.00 WITA (batas
akhir penawaran)
Alamat domain
: www.lelang.go.id
Tempat pelaksanaan lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Gedung Keuangan
Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Kota Denpasar.
Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain
tersebut di atas.

Barang yang akan dijual lelang dalam kondisi rusak berat berupa barang :
1.

Paket (satu), barang komputer terdiri dari :
- 1 (satu) unit printer merk/type Epson LQ-590, tahun 2012,
- 1 (satu) unit komputer merk/type Acer /-, tahun 2009
- 1 (satu) unit komputer merk/type Wearnes /-, tahun 2008,
- 1 (satu) unit laptop merk/type Accer , tahun 2007,

Satu unit laptop dalam keadaan baik sedangkan yang lainnya dalam keadaan rusak, dengan nilai limit sebesar
Rp730.000,- dan uang jaminan sebesar Rp250.000,-

2. Paket 2 (dua), barang – barang inventaris kantor terdiri :
-

1 (satu) unit AC Split merk/type Toshiba ,- , tahun 2004,
1 (satu) unit AC Split merk/type National tahun 2003,

Kondisi barang tersebut dalam keadaan rusak,- dengan nilai sebesar Rp400.000,- dengan uang
jaminan sebesar Rp150.000,-

Syarat-syarat Lelang:
1.

2.
3.
4.

Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami
kondisi objek lelang’
Pelaksanaan open house satu hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan;
Open House, dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: Jumat dan Senin /17 dan 20 Mei 2019
Waktu
: 10.00 s.d. 14.00 WITA
Tempat
: Kantor BPJS Kesehatan Cabang Klungkung d/a. Jl. Gajah Mada No. %%a, Semarapura
Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing – masing peserta
lelang dan sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang.
Uang jaminan peserta lelang yang tidak memenangkan lelang akan dikembalikan ke rekening yang terdaftar di eauction.

5.

Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima)
hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dapat melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan
penawaran lelang disetor ke Kas Negara.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan Asset Tetap Bergerak Badan Penyeleggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang Klungkung, Jalan Gajah Mada No. 55a, Semarapura, Telepon (0366) 22767.
Semarapura, 16 Mei 2019
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