Dilelang

KPKNL
Medan

PEMBUKAAN PENAWARAN :
Jumat, 07 Desember 2018, Pk. 10.00 WIB s/d Selesai

Jl. Jend. Gatot Subroto No.345
Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
SHM No.732, Lt=435 m2 - Lb=502 m2
Limit Rp. 2.700.000.000,Jaminan Rp. 540.000.000,Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun
bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan
pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.
Syarat-syarat lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan Aplikasi yang di
akses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat pada menu “ Tata cara dan Prosedur” pada
domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam serta menunggah softcopy KTP dan
memasukan data dan NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Hari/Tanggal
: Jumat, 07 Desember 2018
Batas Akhir Penawaran
: Pkl. 10.00 WIB Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain
: Lelang Melalui Internet dengan Penawaran Tertutup (Closed Bidding) melalui Website https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id
Tempat Lelang
: KPKNL Medan, GKN Medan II Lt.I dan II, Jalan Diponegoro No. 30. A - Medan
Penetapan Pemenang
: Setelah Batas Akhir Penawaran.
4. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah nominal yang disetorkan HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil ).
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account ( VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain
masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. a. Penawaran harga lelang dikirim dari alamat domain diatas setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam.
b. Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan harga limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas akhir penawaran.
7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 ( lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan
diajukan ke Nomor VA Pemenang Lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan disetorkan
ke Kas Negara.
8. Objek Lelang dalam kondisi apa adanya (as is). Foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas.
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