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SURAT PERJANJIAN 

untuk melaksanakan 
Paket Pekerjaan Pembelian Alat Kedokteran 

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2018 

Nomor: 027/ 1339 /48/2018 

SURAT PERJANJIAN ini berilcut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak ') dibuar dan 
ditandatangani di Munti/an pada hari Senin tanggal Enam bu/an Agustus tahun Dua Ribu Delapan 
Be/as [06-08-2018} antara Dr. Dodi Indra Permadi, selalcu Pejabat Pembuat Komirmen, yang 
bertindak untuk dan alas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di 
Jl.Kartini No. 13 Munti/an berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten 
Magelang No. 180.186/173/48/2018 (selanjutnya disebut "PPK'') dan Jayani Pangastuti ,Direlctur, 
yang bertindak untuk dan atas nama PTE/ang Mahesa Perkasa, yang berkedudukan di Sukunan 
no. I 62 RTIR W 0071019, Banyuraden, Camping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris ,Vo. 10 
tanggal 21 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Daryono . SH dan Akta 
Perubahan No. 5 Tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Tri Agus Heryono. SH 
(selanjutnya disebut "Penyedia ").} 

MENGINGAT BAHWA: 

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat
Syarat Umwn Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan 
Pembeliao Alat Kedokteran "); 

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, clan 
swnber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan 
dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

( c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan 
mengikat pihak yang diwakili; 

( d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan 
Kontrak ini masing-masing pihak: 

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan 

semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. 

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal 
sebagai berikut: 

1. T?tal harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
dzperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana rercantum dalam 
Daft~r Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.319.230.000,- ( Satu milyar tiga ratus 
sembdan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); " 
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~- I luk dun kcwajihun timhal-bulik l'l'K dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi 
khuswmya : 

11. l'l'K mcrnpunyui huk dun kcwajioan untuk : 
I) mcnguwusi dun mcmcriksa pckcrjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 
2) mcmintu luporan-luporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

Pcnycdiu; 
3) mcmbcrikan fasililas bcrupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk 

kclancarun pcluksanaan pekc~jaan sesuai ketentuan Kontrak; 
4) mcmbuyar pckerjaan scsuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah 

uilctapkun kepada Penyedia; 

b. Pcnycc.lia mempunyai hak dan kewajiban untuk : 
I) mcnerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah 

ditenlukan dalam Kontrak; 
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ; 
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelcJksaoaao 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 
5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cennat, akurat dan penuh tanggung 

jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari 
lapangan, dan segala pekerjaan pennanen maupun sementara yang diperlukan untuk 
pelaksanaan, pcnyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalarn Kontrak; 

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 
yang dilakukan PPK; 

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Kontrak; 

8) mengambil langkah-]angkah yang cukup memadai untuk melindungi Jingkungan !~mpat 
kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun m!liknya 
alcibat kegiatan Penyedia. 

<i . Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-S~arat 
Umurn/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekeIJaan 
sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 
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