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1. IKHTISAR 

 

Barang Tanggapan 

Tanggal Penerbitan 23 Desember 2022 

Tanggal Niat untuk 
Menanggapi 

3 Januari 2022 

Tanggal dan Waktu 
Penutupan 

24 Januari 2022 

Narahubung 

Anggraini Larasati (Anggi), Project & Procurement Specialist 
 
tenders.RISE@gmail.com 
 
Semua korespondensi tender ditujukan kepada narahubung hanya melalui email. 

Pengajuan Salinan Elektronik Pengajuan format elektronik melalui email ke:  tenders.RISE@gmail.com 

Pengajuan Salinan Cetak 

Pengajuan format salinan cetak akan dikirim melalui surat tercatat ke: 
 
Anggraini Larasati / Sumit Mukherjee  
PT. Turner & Townsend Indonesia 
International Financial Centre, Tower 2 Lt. 26 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 
Kuningan Jakarta Selatan 12920, Indonesia 

Format Tender Sesuai dengan Bagian C – Lampiran Tanggapan 
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2. PEMBERITAHUAN UMUM UNTUK PESERTA TENDER 

2.1. Undangan Tender 

Monash University secara resmi mengundang perusahaan Anda mengajukan tender pada lingkup pekerjaan, 
termasuk semua pekerjaan konstruksi terkait lainnya sesuai kebutuhan, untuk Pekerjaan Peningkatan Sanitasi 
dan Drainase Masyarakat di Enam Permukiman di Makassar, Indonesia. 

2.2. Pernyataan Minat (Expression of Interest - EOI) 
EOI ini terdiri dari: 

BAGIAN A  Persyaratan proses EOI; 

BAGIAN B  ketentuan proyek utama, pendahuluan umum, pendahuluan dan spesifikasi khusus 

proyek; dan 
BAGIAN C  Lampiran Tanggapan. 

2.3. Organisasi Proyek 

Peran dan tanggung jawab utama dari masing-masing kelompok kunci dan para pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam proyek adalah: 

• prinsipal dan kliennya adalah Monash University (MU); 
• penandatangan kontrak adalah Monash University dan kontraktor; 
• MU melalui RISE akan mengadministrasikan kontrak untuk proyek tersebut; dan 
• MU telah menunjuk PT Turner and Townsend sebagai konsultan pengadaan untuk proyek ini. 

2.4. Tender Jumlah Tetap 
Tender untuk pekerjaan wajib merupakan jumlah tetap, tidak tunduk pada penyesuaian untuk tenaga kerja 
dan bahan, atau penyesuaian biaya naik dan turun.  Lampiran tender harus dilengkapi sebagaimana yang 
dipersyaratkan melalui Bagian C, termasuk setiap alternatif yang diajukan oleh peserta tender. 

2.5. Salinan Gambar 
Pencetakan gambar atau spesifikasi (apabila dipersyaratkan) oleh pemenang tender menjadi tanggung jawab 
peserta tender. 

2.6. Investigasi / Laporan 

Laporan divisi 5 survei bahan bangunan berbahaya tersedia untuk dilihat berdasarkan permintaan. 

2.7. Inspeksi Situs 

Peserta tender wajib mengunjungi lokasi sebelum mengikuti tender (bila diminta oleh Monash University) untuk 
melakukan inspeksi lengkap.  Setiap perubahan pada harga yang ditenderkan yang diminta oleh kontraktor 
yang timbul karena kurangnya kesadaran akan kondisi situs saat ini akan ditolak. 

2.8. Jadwal Proyek 
EOI (Tahap 1) yang diajukan (indikatif) dan jadwal pekerjaan konstruksi adalah: 

Kegiatan Tanggapan 

Penerbitan EOI  21 Desember 2022 

Tanggal Niat untuk Menanggapi 3 Januari 2022 

Penutupan EOI 17 Januari 2022 
Penerbitan Permintaan Proposal 
(RFP) 1 Februari 2022 (indikatif) 

Penutupan Permintaan Proposal 
(RFP) 21 Februari 2022 (indikatif) 
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Kegiatan Tanggapan 
Kontraktor akan menandatangani 
kontrak pada  7 Maret 2022 atau lebih awal, tergantung pada negosiasi yang berhasil 

Situs tersedia untuk pembangunan 
kontraktor April 2022 (indikatif) 

Penyelesaian praktis April 2023 (indikatif) 

Serah terima proyek Setelah penyelesaian 

2.9. Program Konstruksi 
Peserta Tender wajib mengajukan program konstruksi dengan tender (jika diminta di Bagian C – Lampiran 
Tanggapan) yang menguraikan secara ringkas metodologi, kegiatan, pementasan, jalur kritis, dan hal-hal 
semacamnya untuk berhasil memenuhi tahapan penyelesaian proyek. 
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3. PERSYARATAN TENDER 

3.1. Penafsiran 

Kata-kata dan ungkapan yang digunakan dalam persyaratan tender ini dan dokumen-dokumen tender yang 
didefinisikan dalam kontrak memiliki arti yang sama dalam persyaratan tender ini dan dokumen-dokumen 
tender yang diberikan kepadanya dalam kontrak.  Dalam syarat-syarat tender ini, kecuali jika konteksnya 
menentukan lain, kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut ini memiliki arti sebagaimana diatur di bawah ini. 

Tender Alternatif berarti tender selain tender yang sesuai atau tender yang patuh. 

Kode Praktik berarti kode praktik sebagaimana didefinisikan dalam, dan disetujui berdasarkan, Information 
Privacy Act 2000 (Vic). 

Tender yang Patuh berarti tender yang secara substansial memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan 
tender dan yang, melalui perubahan, koreksi; penyelesaian atau klarifikasi kecil dapat menjadi tender yang 
selaras. 

Komponen Wajib berarti semua pekerjaan dan layanan selain setiap komponen opsional. 

Persyaratan Tender berarti persyaratan ini termasuk semua annex, tambahan dan lampiran pada 
persyaratan ini. 

Tender yang Sesuai berarti tender yang sepenuhnya memenuhi ketentuan persyaratan tender. 

Kontrak berarti dokumen yang akan dimasukkan dalam dokumen tender (Tahap 2). 

Akta Jaminan dan Janji berarti akta, dalam bentuk yang disetujui oleh prinsipal, di mana suatu perusahaan 
terkait yang ditunjuk oleh prinsipal menjamin kepada prinsipal pelaksanaan kewajiban-kewajiban peserta 
tender berdasarkan kontrak dan, atas pemilihan prinsipal, berjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 
itu. 

Dokumen termasuk dokumen, laporan, memorandum informasi, perjanjian, surat, studi, kompilasi, proses, 
deskripsi, laporan teknis, diagram, gambar, rencana, laporan keuangan, pita komputer, cakram atau cetakan, 
pita video, pita audio, microfiche, foto, microchip atau materi lain di mana informasi disimpan dan dikodekan 
atau diwujudkan (baik informasi itu terlihat atau tidak) atau yang darinya informasi dapat diperbanyak. 

Formulir Tender berarti lampiran tender yang dijelaskan sebagai formulir tender. 

Prinsip Kerahasiaan Informasi berarti prinsip-prinsip yang diidentifikasi dan ditetapkan dalam Information 
Privacy Act 2000 (Vic). 

Undangan berarti undangan yang diberikan kepada peserta tender yang dibentuk oleh persyaratan tender ini. 

Kriteria Wajib berarti setiap kriteria yang, pada tanggal undangan ini, ditetapkan sebagai wajib berdasarkan 
Ministerial Direction No 1 (diterbitkan berdasarkan Project Development and Construction Management Act 
1994) atau setiap panduan yang dimasukkan ke dalam Ministerial Direction No 1 dan setiap kriteria yang 
dijelaskan sebagai wajib dalam undangan atau Informasi tender. 

Tender Tidak Sesuai berarti tender yang bukan merupakan tender yang sesuai atau tender yang patuh.  
Peserta Tender tidak boleh mengajukan penawaran yang tidak melengkapi Pernyataan responden dan semua 
Lampirannya dengan baik. 

Komponen Opsional berarti suatu paket pekerjaan yang dijelaskan sebagai komponen opsional dalam 
formulir tender atau dokumen tender. 

Prinsipal berarti lembaga yang dijelaskan dalam formulir informasi tender. 

Agen Prinsipal berarti setiap karyawan, agen atau kontraktor yang membantu prinsipal dalam 
mempersiapkan persyaratan tender ini atau administrasi proses tender. 

Layanan berarti layanan yang akan dilakukan oleh pemenang tender sesuai dengan kontrak. 

Pernyataan Ketidaksesuaian berarti lampiran tender yang dijelaskan sebagai pernyataan ketidaksesuaian. 

Tender adalah formulir tender dan dokumen lain yang diisi oleh atau atas nama peserta tender dan setiap dan 
semua gambar, pernyataan tertulis dan setiap materi lain yang diajukan oleh peserta tender sebagai 
penawaran tendernya. 
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Peserta Tender berarti suatu pihak atau beberapa pihak yang diidentifikasi sebagai peserta tender dalam 
formulir tender dan termasuk semua pihak yang atas namanya pihak yang disebutkan di dalam formulir tender 
dapat dianggap telah mengajukan tender. 

Agen Peserta Tender berarti pihak atau badan hukum yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh, mewakili atau 
bertindak atas nama peserta tender sehubungan dengan persiapan dan/atau pengajuan penawaran. 

Waktu Penutupan Tender berarti tanggal dan waktu yang ditunjuk dalam undangan atau iklan publik ini di 
mana tender akan diajukan kepada prinsipal atau sebagaimana yang dapat diperpanjang sesuai dengan 
persyaratan tender ini. 

Dokumen tender berarti dokumen-dokumen yang disediakan oleh prinsipal untuk keperluan tender yang 
meliputi: 

• BAGIAN A  Persyaratan proses EOI; 
• BAGIAN B  ketentuan proyek utama, pendahuluan umum, pendahuluan dan spesifikasi khusus proyek; 

dan 
• BAGIAN C  Lampiran Tanggapan. 

• Setiap adendum yang diterbitkan sebelum waktu penutupan tender. 

Informasi Tender berarti dokumen tender dan semua informasi lain baik lisan, cetak atau grafik yang 
diperoleh peserta tender dari prinsipal atau agen prinsipal. 

Formulir Informasi Tender berarti formulir yang diberi judul sebagai formulir informasi tender yang 
merupakan formulir di bagian depan dokumen ini. 

Lampiran Tender berarti lampiran dan annex yang dijelaskan dalam formulir informasi tender dan yang 
ditunjukkan, dalam formulir itu, sebagai lampiran yang berlaku untuk undangan ini. 

Masa Berlaku Tender berarti jangka waktu yang berakhir pada saat lewatnya sembilan puluh (90) hari setelah 
prinsipal menerima pemberitahuan yang diberikan oleh pemberi tender kepada prinsipal di mana 
pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa tender akan ditarik pada saat berakhirnya waktu tersebut (kecuali 
jika telah diterima dalam jangka waktu tersebut) dan di mana pemberitahuan tersebut tidak diberikan sampai 
setelah tanggal, atau jangka waktu, yang dijelaskan pada formulir informasi tender sebagai “tanggal 
daluwarsa” atau “jangka waktu”. 

Jaminan Tender berarti jaminan dari peserta tender kepada prinsipal bahwa: 

• peserta tender telah membuat izin yang layak untuk semua hal yang dimuat di dalam atau dapat 
disimpulkan dari informasi tender; 

• peserta tender telah memberikan izin yang layak untuk semua hal yang mungkin berdampak pada 
kemampuan peserta tender untuk memberikan layanan atau untuk melaksanakan pekerjaan atau 
memberikan layanan atau melaksanakan pekerjaan dalam batasan waktu, biaya atau kualitas 
tertentu; 

• peserta tender memiliki dan akan mempertahankan, keterampilan, kualifikasi dan pengalaman yang 
diperlukan untuk memungkinkannya memberikan layanan atau melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan kontrak; dan 

• peserta tender memenuhi setiap kriteria dan persyaratan wajib atau standar yang termasuk dalam 
setiap kriteria wajib. 

 
Apabila peserta tender telah diundang untuk mengajukan tender berdasarkan proses pra-syarat yang 
dilakukan oleh prinsipal atau agennya, maka peserta tender tersebut telah memenuhi pra-syarat sesuai 
dengan proses tersebut dan memenuhi persyaratan atau standar untuk proses pra-syarat tersebut: 

• peserta tender telah mengandalkan informasi tender dalam mempersiapkan dan mengajukan 
penawarannya; 

• peserta tender telah dengan cermat membaca dokumen-dokumen yang membentuk Undangan dan 
kontrak; 

• tidak ada kerancuan atau ketidaksesuaian dalam setiap dokumen yang membentuk bagian dari 
undangan ini dan kontrak atau antara salah satu dokumen tersebut dan setiap dokumen lain 
semacamnya yang, atau seharusnya diketahui oleh peserta tender dan yang belum diberitahukan 
kepada prinsipal sesuai dengan persyaratan tender ini; 

• informasi yang dimuat dalam pernyataan ketidaksesuaian ini bersifat akurat dan lengkap; 
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• peserta tender telah, atau akan dapat, memperoleh semua persetujuan, izin atau wewenang yang 
diperlukan agar peserta tender dapat memberikan layanan atau melaksanakan pekerjaan; 

• informasi yang diberikan oleh peserta tender dalam tender atau dalam setiap diskusi dengan prinsipal 
yang mengarah pada pengajuan tender adalah akurat dan lengkap; dan 

• peserta tender tidak pailit dalam pengertian pasal 95A dalam Corporations Law atau lainnya dan tidak 
ada keputusan atau perintah pengadilan yang tidak terpenuhi atau tidak memuaskan yang masih 
terutang terhadap peserta tender. 
 

Pekerjaan berarti pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemenang tender sesuai dengan kontrak. 

3.2. Kewajiban Utama 

3.2.1. Peserta Tender Terikat oleh Persyaratan Tender 

Peserta tender terikat oleh persyaratan tender.  Dengan mengajukan penawaran tender, maka peserta tender 
mengakui bahwa dirinya terikat dengan persyaratan tender. 

3.2.2. Tender yang Sesuai 

Peserta tender wajib mengajukan tender yang sesuai, termasuk melengkapi semua formulir tender yang 
ditunjuk. 

3.2.3. Jaminan oleh Peserta Tender 

Dalam mengajukan penawaran tender, peserta tender memberikan jaminan tender. 

3.3. Dokumen & Informasi 

3.3.1. Jumlah salinan 

Salinan elektronik dokumen tender akan diberikan melalui situs web RISE secara gratis kepada peserta 
tender. 

3.3.2. Kepemilikan Dokumen Tender 

Dokumen tender adalah, dan akan selalu tetap, menjadi milik prinsipal. 

3.3.3. Kerahasiaan dan Menyalin 

Informasi tender bersifat rahasia bagi prinsipal dan tidak boleh digunakan oleh peserta tender selain untuk 
keperluan persiapan dan pengajuan tender.  Peserta tender tidak boleh menyalin atau memperbanyak setiap 
informasi tender kecuali bila diperlukan untuk tujuan mempersiapkan dan mengajukan tender dan hanya 
sejauh yang diperlukan secara wajar. 

3.3.4. Kerahasiaan 

Peserta tender dan calon peserta tender wajib terikat oleh prinsip kerahasiaan informasi dan setiap kode 
praktik yang berlaku sehubungan dengan setiap tindakan yang dilakukan atau praktik yang dilakukan oleh 
peserta tender atau calon peserta tender sehubungan dengan persyaratan tender ini dengan cara yang sama 
dan sejauh yang sama sebagaimana yang mengikat prinsipal sehubungan dengan tindakan atau praktik itu 
seandainya hal itu dilakukan atau dilaksanakan secara langsung oleh prinsipal. 

3.3.5. Ketepatan Informasi Tender 

Informasi tender diberikan dengan itikad baik dan diyakini dapat diandalkan.  Namun, baik prinsipal maupun 
agen prinsipal tidak menjamin keakuratan informasi tender. 

3.3.6. Ambiguitas dan Perbedaan 

Peserta tender wajib membaca dengan teliti informasi tender, semua dokumen yang merupakan bagian dari 
undangan ini dan kontrak dengan maksud untuk mengidentifikasi setiap kesalahan, ambiguitas atau 
perbedaan.  Jika peserta tender mengetahui adanya setiap ambiguitas atau ketidaksesuaian tersebut, peserta 
tender wajib segera memberitahukan hal ini kepada prinsipal.  Prinsipal dapat menerbitkan adendum yang 
menjelaskan ambiguitas atau ketidaksesuaian. 
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3.3.7. Pelepasan 

Tender dengan ini melepaskan prinsipal dan agen prinsipal dari segala tuntutan yang dimiliki oleh peserta 
tender atau, tetapi karena ketentuan ini, mungkin telah diajukan terhadap prinsipal dan agen prinsipal 
sehubungan dengan atau terkait dengan persyaratan tender, informasi tender, penerbitan undangan, 
pertimbangan tender atau pelepasan kontrak (termasuk setiap klaim dengan alasan setiap pelanggaran 
persyaratan tender ini, kelalaian, cidera janji, atau kurangnya kehati-hatian).  Peserta tender memberikan ganti 
rugi kepada prinsipal dan agen prinsipal terhadap setiap klaim, yang merupakan pokok pelepasan yang diatur 
dalam ayat ini. 

3.3.8. Mengikat para pihak lain  

Peserta tender wajib memastikan bahwa setiap karyawan, agen atau kontraktornya, atau setiap lain yang 
diberikan informasi tender akan, sehubungan dengan penggunaan, pengembalian dan kewajiban untuk 
informasi tender, terikat dengan persyaratan yang setara dengan yang tercantum dalam persyaratan tender 
ini. 

3.3.9. Kewajiban Berkelanjutan 

Kewajiban peserta tender berdasarkan pasal 3.3 ini bertahan dari pengakhiran perjanjian yang dibentuk oleh 
persyaratan tender. 

3.3.10. Deposit Tender 

Deposit tender tidak berlaku. 

3.4. Peserta Tender Menginformasikan Dirinya Sendiri 

3.4.1. Ketentuan Umum 

Dalam mempersiapkan pengajuan tender, peserta tender dianggap telah: 

• memeriksa dokumen tender, dan sekitarnya serta informasi lain yang tersedia; 
• memeriksa informasi yang terkait dengan risiko, kontinjensi dan keadaan lain yang memengaruhi 

penawaran tender mereka dan yang dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan; 
• meyakinkan dirinya sendiri mengenai keakuratan, kebenaran dan kecukupan penawaran tendernya 

dan bahwa penawaran tendernya mencakup biaya pemenuhan kewajiban dokumen tender dan 
bahwa pihaknya dan sub-kontraktornya telah mengizinkan untuk setiap hal-hal yang bersifat insidental 
yang tidak disebutkan secara tegas dalam dokumen tender, yang jelas diperlukan untuk penyelesaian 
yang memuaskan dari sistem atau bidang pekerjaan tertentu; 

• memahami sifat kontrak dan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan layanan yang akan diberikan 
berdasarkan kontrak; 

• menilai risiko dan biaya penyediaan layanan atau pelaksanaan pekerjaan dalam setiap kendala waktu, 
biaya atau kualitas tertentu; dan 

• melakukan inspeksi yang menyeluruh dan komprehensif (jika diperlukan) dan meninjau semua 
dokumentasi proyek dan memasukkan semua ketentuan.  Meninjau daftar dokumen proyek dan 
meminta dokumen yang diperlukan untuk semua ketentuan.  Semua dokumentasi proyek saling 
menjelaskan dan merupakan bagian dari kontrak ini. 

 
Tidak ada klaim untuk kondisi, akses, pembatasan dan kendala, kondisi laten dan interpretasi desain yang 
dapat berubah-ubah yang akan diakui setelah pemberian kontrak.  Demikian pula, tidak ada pertimbangan 
yang akan diberikan kepada peserta tender/sub-kontraktor yang tidak mengetahui kondisi, kondisi tempat 
kerja, jam kerja, batasan, dan pemberian ertentu.  Tidak akan ada perubahan untuk masalah apa pun kecuali 
klien menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan. 

3.5. Kuantitas 
Kecuali jika jumlah yang wajib dibayar kepada pemenang tender dihitung dengan mengacu pada daftar tarif, 
peserta tender bertanggung jawab untuk menentukan jumlah aktual yang diperlukan untuk menyediakan 
layanan atau melaksanakan pekerjaan.  Peserta tender wajib mengajukan bersama dengan tender ini lampiran 
tarif (pada tahap Permintaan Kontrak yang dipersyaratkan) untuk setiap sub-kontraktor sebagaimana 
disebutkan di bagian C atau lampiran spesifikasi layanan yang sesuai. 
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3.6. Pertanyaan sebelum Waktu Penutupan Tender 

Jika peserta tender memiliki keraguan atas arti atau kelengkapan dari setiap bagian dari Dokumen Tender, 
atau pertanyaan lain mengenainya, peserta tender harus meminta klarifikasi sehubungan dengan keraguan 
tersebut secara tertulis melalui email ke: 

Anggraini Larasati, Project & Procurement Specialist - tenders.RISE@gmail.com  
Setelah menerima permintaan klarifikasi, prinsipal dapat menerbitkan adendum klarifikasi tender, yang hanya 
berlaku jika diterbitkan secara tertulis oleh atau atas nama prinsipal.  Setiap klarifikasi yang diberikan 
berdasarkan pasal ini juga dapat diberikan kepada semua peserta tender lainnya.  Peserta tender bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kegiatan calon sub-kontraktor dan pemasoknya sehubungan dengan tender, 
termasuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin mereka miliki.  Prinsipal, dalam keadaan apa pun, tidak 
boleh dihubungi dan juga tidak akan mengakui atau menjawab pertanyaan apa pun, dari sub-kontraktor 
dan/atau pemasok tersebut. 

Responden wajib mengajukan semua pertanyaan sedapat mungkin mengenai Pernyataan Minat ini melalui 
tenders.RISE@gmail.com.  Komunikasi yang tidak sah dengan staf Universitas lainnya dapat menyebabkan 
diskualifikasi tender.  Monash University berhak untuk tidak menjawab pertanyaan apa pun, terlepas dari 
kapan pertanyaan itu diterima.  Semua pertanyaan dan tanggapan akan tersedia untuk semua peserta tender. 

3.7. Adendum 
Setiap saat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum waktu penutupan tender, prinsipal dapat menerbitkan 
adendum untuk dokumen tender untuk mengubah atau memperjelas dokumen tender dengan cara apa pun.  
Prinsipal dapat menerbitkan adendum di lain waktu dengan tunduk pada perpanjangan waktu penutupan 
tender dengan jangka waktu yang wajar, dengan semua adendum menjadi bagian dari dokumen tender ini, 
dan kontrak akan mencakup setiap adendum atau jawaban yang diterbitkan dan diterima selama jangka waktu 
tender. 

Peserta tender disarankan bahwa penjelasan atau perubahan tidak akan diakui kecuali dalam bentuk 
adendum tertulis yang diterbitkan melalui tenders.RISE@gmail.com kepada calon peserta tender. 

3.8. Perpanjangan Waktu Penutupan Tender 
Waktu penutupan tender dapat diperpanjang oleh prinsipal, tetapi hanya dengan pemberitahuan tertulis 
melalui email kepada para calon peserta tender. 

3.9. Pengajuan Tender 
Pengajuan tender elektronik melalui email dengan perhatian kepada Anggraini Larasati, Project & 
Procurement Specialist - tenders.RISE@gmail.com diwajibkan. 

Harap berikan waktu yang cukup untuk mengunggah kiriman Anda pada waktunya.  Pengajuan yang dikirim 
melalui email, atau diserahkan lebih lambat dari tanggal/waktu yang ditentukan di atas akan dianggap sebagai 
tender yang tidak sesuai dan tidak akan diterima. 

3.10. Lampiran Tender 

Peserta tender wajib menyerahkan lampiran tender yang telah diisi lengkap sebagaimana ditunjuk dalam 
dokumen tender.  Jika tidak ada ruang yang cukup dalam lampiran tender untuk semua detail yang diperlukan, 
maka peserta tender wajib memasukkan halaman tambahan dalam lampiran tender yang ditentukan.  
Dokumen yang dilampirkan pada akhir penawaran responden dapat dianggap bukan merupakan bagian dari 
tender. 

Jika memungkinkan, informasi yang diberikan oleh peserta tender harus diberikan dalam bentuk tabel.  
Berbagai lampiran tender berisi komentar-komentar sehubungan dengan metode penyelesaian dan status 
lampiran - komentar-komentar tersebut akan berlaku seolah-olah mereka termasuk dalam persyaratan tender 
ini.  Lampiran tender dapat dijelaskan sebagai bagian dari kontrak, atau hanya untuk tujuan evaluasi.  
Lampiran tender yang dijelaskan sebagai bagian dari kontrak dimasukkan sebagai bagian dari kontrak, tetapi 
lampiran tender yang dijelaskan untuk tujuan evaluasi bukan merupakan bagian dari kontrak. 

Peserta tender wajib memberikan daftar asumsi dan pengecualian secara penuh dan lengkap dengan tender.  
Jika tidak ada asumsi atau pengecualian yang terdaftar, Monash University akan berasumsi bahwa semua 
hal-hal yang disimpulkan, terdaftar, didokumentasikan dan ditentukan dalam dokumentasi kontrak dan maksud 
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dari sub-kontrak telah tercakup.  Tidak ada klaim untuk biaya tambahan yang akan diterima untuk setiap hal 
yang tidak secara khusus dikecualikan. 

3.11. Program Konstruksi (Diwajibkan pada Tahap 2 – HANYA RFP) 

Sebuah program konstruksi awal diperlukan oleh lampiran tanggapan tender.  Peserta tender harus 
menguraikan strategi yang disertakan untuk mencapai dan memastikan pekerjaan dapat diselesaikan pada 
tanggal penyelesaian yang ditunjuk.  Program konstruksi wajib menunjukkan jalur kritis dan menunjukkan 
waktu penyelesaian untuk aktivitas tipikal berikut, jika dapat diterapkan: 

• pengadaan hal-hal yang memerlukan waktu tunggu (lead time items) jika diperlukan dan pekerjaan 
persiapan; 

• mobilisasi dan pembangunan situs; 
• pekerjaan dipecah secara berurutan menjadi aktivitas utama jika memungkinkan; 
• pembersihan oleh Kontraktor 
• serah terima (penyelesaian praktis); dan 
• periode tanggung jawab kecacatan. 

3.12. Formulir dan Isi Tender 

3.12.1. Keberlakuan Tender 

Dengan mengajukan penawaran tender, peserta tender menawarkan untuk: 

• menyediakan layanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak; 
• mematuhi dan terikat dengan kontrak; dan 
• ketika diminta untuk melakukannya oleh prinsipal, menandatangani kontrak (melalui 

penandatanganan oleh jabatan direktur instrumen perjanjian formal. Peserta tender wajib memberikan 
konfirmasi jabatan direktur mereka melalui pencarian ASIC saat ini sebagaimana diatur dalam bagian 
C dari tender). 

 

3.12.2. Ketentuan Umum 

Para peserta tender wajib: 

• mengajukan penawaran tendernya pada formulir tender (bagian C); 
• mengajukan lampiran tender yang telah diisi lengkap; dan 
• mengajukan setiap informasi atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh persyaratan tender ini. 

3.12.3. Negosiasi/Perubahan Tender 

Para Peserta Tender wajib:  

• mengajukan setiap perubahan melalui email ke Anggraini Larasati, Project & Procurement 
Specialist - tenders.RISE@gmail.com untuk negosiasi dengan Prinsipal; 

• menerima informasi yang sama persis pada waktu yang sama; 
• menyelesaikan setiap negosiasi/perubahan sebelum pemberian kontrak; dan 
• melakukan setiap negosiasi secara profesional. 

3.12.4. Penandatanganan Formulir Tender 

Lampiran tender wajib ditandatangani sebagaimana yang ditunjukkan di bawah ini. 

Dalam hal perusahaan dengan tanda tangan pihak(-pihak) yang diberi kuasa oleh perusahaan sesuai dengan 
anggaran dasar untuk mengikatnya dalam kontrak bersama-sama dengan bukti pemberian wewenang 
penandatangan untuk mengikat korporasi. 

Dalam hal firma (termasuk nama bisnis atau nama dagang), dengan tanda tangan setiap pemilik firma tersebut 
bersama-sama dengan bukti pemberian wewenang penandatangan untuk mengikat firma tersebut. 

Dalam hal persekutuan, dengan tanda tangan salah satu sekutu yang diberi wewenang untuk itu disertai 
dengan bukti pemberian wewenang penandatangan untuk mengikat persekutuan. 

Dalam hal perorangan, dengan tanda tangan orang tersebut. 
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Dalam hal usaha patungan atau konsorsium dengan tanda tangan dari pihak yang diberi kuasa oleh setiap 
lembaga yang berpartisipasi dalam usaha patungan atau konsorsium bersama-sama dengan bukti pemberian 
wewenang penandatangan untuk mengikat setiap lembaga yang berpartisipasi dalam usaha patungan atau 
konsorsium.  Pemberian wewenang wajib ditandatangani dengan cara yang sama seperti yang dipersyaratkan 
dalam formulir tender seolah-olah setiap peserta adalah peserta tender yang terpisah. 

Dalam hal wali amanat dengan tanda tangan dari pihak(-pihak) yang diberi wewenang oleh perusahaan sesuai 
dengan anggaran dasar untuk mengikatnya dalam kontrak bersama-sama dengan bukti pemberian wewenang 
penandatangan untuk mengikat perusahaan. 

3.12.5. Komponen Opsional 

Jika formulir tender meminta komponen opsional dan para peserta tender wajib mengajukan harga untuk 
masing-masing komponen opsional.  Peserta tender tidak diwajibkan untuk mengajukan harga untuk 
komponen opsional jika formulir tender menunjukkan bahwa paket pekerjaan tertentu bersifat diskresioner. 

3.13. Keabsahan Tender 
Tender wajib tetap terbuka untuk penerimaan oleh prinsipal untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
sejak tanggal penutupan tender.  Peserta tender tidak boleh mengubah penawaran tender (kecuali sesuai 
dengan persyaratan tender ini) atau menarik tender setelah diajukan.  Jika peserta tender bermaksud untuk 
mengubah tender (kecuali sesuai dengan persyaratan tender ini), atau menarik tender setelah diajukan, maka 
prinsipal dapat memilih untuk: 
 

• memperlakukan perubahan atau penarikan sebagai tidak efektif, dalam hal tersebut prinsipal dapat 
menerima tender dalam bentuk awal yang diajukan; atau 

• memperlakukan perubahan atau penarikan sebagai efektif, dalam hal tersebut peserta tender akan 
dianggap melanggar persyaratan tender ini dan prinsipal dapat (tanpa mengurangi hak prinsipal untuk 
menerima tender yang diubah) memulihkan, dari kerugian peserta tender, berdasarkan prinsip umum 
hukum. 

3.14. Evaluasi Tender (Tahap 1 – EOI) 
Prinsipal dapat, setelah menyimpulkan evaluasi awal tender, menolak setiap penawaran tender yang menurut 
pendapatnya sendiri tidak dapat diterima.  Penilaian pendekatan nilai-untuk-uang (value-for-money) dari 
Monash University akan didasarkan pada kriteria berikut:  

3.14.1. Kriteria Wajib EOI 

Setiap penawaran yang tidak dapat memenuhi kriteria wajib tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.  

1. Ukuran perusahaan: Kualifikasi minimum untuk ukuran: Menegaskan bahwa perusahaan memenuhi 
ukuran kualifikasi minimum M1. Menyediakan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.  

2. Penyelesaian Deklarasi pelanggaran pengamanan yang signifikan  
3. Penyelesaian Komitmen terhadap perlindungan DFAT dan kerangka pengaman PSEA 

3.14.2. Kriteria Komersial EOI  

Kriteria komersial akan dinilai sebagai sesuai / tidak sesuai / sebagian. Mereka bukan kriteria eliminasi.  

1. Bukti protokol keselamatan COVID-19 Perusahaan 
2. Kelayakan finansial  
3. Risiko dan Asuransi 
4. Informasi Hukum   
5. Benturan Kepentingan 
6. Referensi 

3.14.3. Kriteria Tertimbang EOI 

1. Struktur perusahaan  
2. Menunjukkan pemahaman tentang pendekatan berbasis komunitas proyek 
3. Penilaian Kemampuan 
4. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Perusahaan 
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5. Demonstrasi praktik pengadaan yang berkelanjutan 
 

3.15. Pengajuan Pasca Tender 
Prinsipal dapat mempersyaratkan peserta tender untuk mengajukan informasi tambahan mengenai tender 
sebelum tender diterima.  Jika peserta tender tidak dapat mengajukan setiap lampiran atau informasi yang 
dipersyaratkan pada tanggal dan waktu yang ditentukan oleh prinsipal, maka tender tidak dapat 
dipertimbangkan lebih lanjut. 

3.16. Klasifikasi dan Perlakuan Tender 

3.16.1. Ketentuan Umum 

Prinsipal dapat mengklasifikasikan tender sebagai: 
 

• tender yang sesuai; 
• tender tidak sesuai; 
• tender yang patuh; 
• tender alternatif; atau 
• tender yang tidak termasuk yang ada di atas. 

 

Lihat detail sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. 

3.16.2. Tender yang Sesuai 

Tender yang sesuai adalah tender yang sepenuhnya memenuhi ketentuan persyaratan tender. 

3.16.3. Tender Tidak Sesuai 

Prinsipal dapat, dalam kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, mempertimbangkan dan menerima tender tidak 
sesuai (sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian 3 Penafsiran) apabila tender tidak sesuai tersebut adalah 
tender alternatif.  Peserta tender yang mengajukan tender tidak sesuai wajib memberikan detail lengkap, 
dalam pernyataan ketidaksesuaian, setiap perubahan dari dokumen tender dan alasan-alasan untuk dan 
manfaat yang diharapkan atas perubahan tersebut kepada prinsipal.   Setiap syarat, usul atau kualifikasi yang 
dimuat dalam setiap dokumen yang diajukan dengan tender dan yang merupakan perubahan dari dokumen 
tender akan dianggap dikecualikan dari penerimaan tender kecuali: 
 

• perubahan telah secara khusus dicatat dan dijelaskan dalam pernyataan ketidaksesuaian; dan 
• perubahan tersebut telah secara tegas dirujuk dan diterima oleh prinsipal dalam pemberitahuan 

penerimaan penawaran. 

3.16.4. Tender yang Patuh 

Jika peserta tender mengajukan tender yang oleh prinsipal diklasifikasikan sebagai tender yang patuh (tender 
yang secara substansial memenuhi ketentuan persyaratan tender dan yang, melalui perubahan, koreksi; 
penyelesaian atau klarifikasi kecil dapat menjadi tender yang sesuai) maka prinsipal dapat: 
 

• menolak untuk mempertimbangkan tender lebih lanjut; atau 
• meminta agar peserta tender mengubah, memperbaiki atau menyelesaikan tender atau dengan cara 

lain mengklarifikasi beberapa aspek dari tender. 
 
Jika prinsipal mengajukan permintaan sesuai dengan ayat (b) dan peserta tender tidak mengubah, 
memperbaiki atau menyelesaikan tender atau dengan cara lain mengklarifikasi aspek yang terkait dari tender, 
prinsipal dapat menolak untuk mempertimbangkan tender lebih lanjut.  Jika peserta tender mengubah, 
memperbaiki atau menyelesaikan tender atau mengklarifikasi aspek yang terkait dari tender sesuai dengan 
permintaan, prinsipal dapat mengklasifikasikan tender sebagai tender yang sesuai. 

3.16.5. Tender Alternatif 

Prinsipal dapat, atas kebijakan tunggal dan mutlaknya, mempertimbangkan dan menerima tender alternatif 
(sebagaimana didefinisikan dalam bagian 3 Penafsiran) dengan ketentuan bahwa tender alternatif menyertai 
tender yang sesuai. 
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Jika peserta tender berkeinginan untuk membuat proposal, yang mereka anggap akan menghasilkan 
pengurangan biaya atau keuntungan lain bagi prinsipal tetapi bukan merupakan tender yang sesuai atau 
tender yang patuh, mereka dapat mengajukan satu atau lebih tender alternatif yang menggambarkan proposal 
tersebut.  Setiap tender tersebut harus diberi tanda “TENDER ALTERNATIF” dan wajib disertai dengan 
pernyataan ketidaksesuaian.  Jika Peserta Tender mengajukan penawaran yang oleh prinsipal diklasifikasikan 
sebagai tender alternatif, maka prinsipal dapat: 
 

• menolak untuk mempertimbangkan tender lebih lanjut; 
• menerima tender; atau 
• meminta agar peserta tender memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan tender alternatif. 

 
Informasi lebih lanjut yang mungkin diminta oleh prinsipal dapat, tanpa batasan, termasuk sertifikat atau 
jaminan dari badan atau pihak yang ditunjuk atau dijelaskan oleh prinsipal yang menyatakan bahwa aspek 
teknis dari tender alternatif dan manfaat pelaksanaan yang akan diberikan kepada prinsipal tidak kurang tepat 
atau bermanfaat daripada yang diperoleh melalui tender yang sesuai.  Jika prinsipal mengajukan permintaan 
sesuai dengan paragraf (c) dan peserta tender tidak memberikan informasi lebih lanjut, prinsipal dapat 
menolak untuk mempertimbangkan tender lebih lanjut. 

3.16.6. Agen Peserta Tender – Pengungkapan Informasi Kompetitif 

Prinsipal dapat, setelah mempertimbangkan suatu tender, menentukan bahwa suatu tender tidak sesuai jika: 
 

• tender telah disiapkan dan/atau diajukan oleh agen peserta tender yang bertindak sebagai agen untuk 
lebih dari satu tender dalam kaitannya dengan proyek yang sama; dan 

• prinsipal secara wajar berpandangan bahwa agen peserta tender, dalam memberikan layanannya 
kepada satu peserta tender, memperoleh pengetahuan tentang unsur-unsur persaingan tender lain 
yang diajukan untuk proyek yang sama. 

3.17. Seleksi dan Penerimaan Tender 

3.17.1. Tender Pilihan 

Jika tidak ada tender yang dapat diterima oleh prinsipal, prinsipal dapat, atas kebijakan tunggal dan mutlaknya, 
mengidentifikasi satu peserta tender sebagai tender pilihan.  Prinsipal tidak diwajibkan untuk mengungkapkan 
kepada peserta tender identitas dari peserta tender pilihan. 
 

3.17.2. Diskusi dengan Peserta Tender 

Jika tidak ada tender yang dapat diterima oleh prinsipal, prinsipal dapat, atas kebijakan tunggal dan mutlaknya, 
mengadakan diskusi dengan para peserta tender dengan maksud untuk membuat kesepakatan dengan satu 
peserta tender.  Jika prinsipal berkeinginan untuk mengadakan diskusi, maka prinsipal pertama-tama akan 
melakukan diskusi dengan peserta tender yang pilihan.  Jika diskusi dengan peserta tender pilihan tidak 
menghasilkan kesepakatan, prinsipal dapat melakukan diskusi dengan peserta tender pilihan berikutnya dan 
seterusnya sampai prinsipal memutuskan untuk tidak melakukan diskusi lebih lanjut. 

3.17.3. Penerimaan Tender 

Prinsipal dapat, dalam kebijaksanaan mutlaknya: 
 

• menolak salah satu atau semua penawaran tender; 
• menerima penawaran tender alternatif; dan 
• menerima penawaran tender apa pun meskipun tender itu mungkin kurang menguntungkan prinsipal 

dibandingkan dengan penawaran tender yang diajukan oleh beberapa peserta tender lainnya. 
 

Suatu penawaran tender akan dianggap diterima hanya jika pemberitahuan secara tertulis tentang pemberian 
kontrak diterbitkan kepada pemenang tender (dan dalam hal ini peserta tender mengakui bahwa tender yang 
mewakili nilai terbaik kepada prinsipal mungkin merupakan tender yang tampak bagi peserta tender kurang 
menguntungkan prinsipal dibandingkan penawaran tender lain). 
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3.17.4. Wawancara Pasca Tender 

Prinsipal berhak untuk menolak setiap penawaran tender jika peserta tender gagal memenuhi prinsip-prinsip 
berikut ini pada wawancara pasca tender: 
 

• staf situs utama yang ditunjuk cocok dan tersedia untuk pekerjaan tersebut; 
• peserta tender memiliki pemahaman menyeluruh tentang ruang lingkup pekerjaan dan merasa puas 

bahwa dokumen tender jelas dan ringkas, dan bahwa semua persyaratan prinsipal termasuk dalam 
harga tender; dan/atau 

• sub-kontraktor (jika ada) yang ditunjuk oleh peserta tender memenuhi persyaratan prinsipal dan akan 
ditunjuk jika peserta tender ditunjuk. 

 

3.18. Kepatuhan dengan Kriteria Wajib 

3.18.1. Kriteria Wajib 

Apabila peserta tender, sebelum penerimaan tender berhenti memenuhi atau mematuhi setiap kriteria atau 
ketentuan atau standar wajib yang termasuk dalam setiap kriteria wajib, maka: 
 

• jika penawaran tender secara substansial memenuhi ketentuan persyaratan tender dan, melalui 
perubahan, koreksi, penyelesaian atau klarifikasi kecil dapat menjadi penawaran tender yang sesuai, 
prinsipal dapat mengklasifikasikan penawaran tender sebagai penawaran tender yang sesuai; tetapi 

• jika penawaran tender tidak secara substansial memenuhi ketentuan persyaratan tender dan, melalui 
perubahan, koreksi, penyelesaian atau klarifikasi kecil menjadi penawaran tender yang sesuai maka, 
tunduk pada ayat di atas, penawaran tender dianggap telah ditarik oleh peserta tender dan tidak lagi 
tersedia untuk diterima oleh prinsipal. 

3.18.2. Keberlakuan Penerimaan 

Jika, dalam keadaan yang dijelaskan dalam pasal 3.18, prinsipal telah menerima penawaran tender maka 
penawaran tender tidak dianggap telah ditarik kembali dan kontrak menjadi mengikat sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3.18. 

3.19. Kontrak 

Pemenang tender wajib menandatangani Kontrak yang akan dimasukkan dalam Tahap 2 – Permintaan 
Proposal.   

3.20. Asuransi 
Kontraktor wajib memelihara perlindungan asuransi yang diperlukan selama masa kontrak. 

3.21. Konflik Kepentingan dan Kerahasiaan 
Peserta tender wajib melengkapi formulir konflik kepentingan dan kerahasiaan yang terdapat dalam lampiran 
tanggapan bagian C.  Jika peserta tender mengetahui adanya konflik kepentingan, peserta tender wajib segera 
memberi tahu prinsipal. 

3.22. Akta Jaminan dan Janji 

Apabila pemenang tender adalah suatu perusahaan yang terkait dengan atau merupakan anak perusahaan 
dari suatu perusahaan lain, maka pemenang tender wajib, jika diminta oleh prinsipal, memberikan kepada 
prinsipal suatu akta jaminan dan janji yang ditandatangani oleh peserta tender dan perusahaan yang terkait.   
Untuk tujuan pasal ini, istilah "perusahaan" dan "anak perusahaan" memiliki arti yang diberikan kepadanya 
berdasarkan Corporations Law yang berlaku di Negara Bagian Victoria. 

3.23. Pengungkapan Informasi Tender 

3.23.1. Pengungkapan 

Terlepas dari hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya yang mungkin ada dalam dokumen tender, 
peserta tender, dengan mengajukan penawaran tender memberikan izin kepada prinsipal untuk 
memperbanyak seluruh atau sebagian dari dokumen tender untuk keperluan evaluasi tender.  Dalam 
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mengajukan penawaran tendernya, peserta tender menerima bahwa prinsipal akan mempublikasikan (di 
internet atau lainnya): 
 

• nama pemenang tender atau peserta(-peserta) yang direkomendasikan; 
• nilai tender yang berhasil; dan 
• nama kontraktor beserta ketentuan-ketentuan kontrak pada umumnya. 

 
Peserta tender juga menerima bahwa detail kontrak seperti nama kontraktor, harga dan detail pekerjaan dapat 
diungkapkan kepada departemen atau badan pemerintah lainnya (negara bagian atau federal) untuk tujuan 
perbandingan atau pembandingan. 

3.23.2. Mempublikasikan Informasi Tender  

Persyaratan tender meliputi ketentuan keterbukaan informasi tender.  Harap mengidentifikasi setiap informasi 
dalam penawaran tender Anda yang Anda anggap termasuk dalam kategori rahasia dagang atau kerugian 
yang tidak wajar yang Anda anggap tidak boleh dipublikasikan. 

3.24. Pajak Barang dan Jasa (GST) 

Ditandai dengan jelas sebagai "dikecualikan" pada formulir tender. 

3.25. Biaya Tender 
Semua biaya yang dikeluarkan oleh setiap peserta tender dalam persiapan dan pengajuan tender atau lainnya, 
dan setiap biaya yang timbul sehubungan dengan evaluasi tender, negosiasi kontrak dan proses seleksi, akan 
ditanggung oleh peserta tender.  Prinsipal tidak akan bertanggung jawab atas segala biaya, pengeluaran atau 
kerugian yang timbul atau diderita oleh setiap peserta tender atau pihak lain. 

3.26. Pengesampingan 
Prinsipal dalam kebijaksanaannya dapat mengesampingkan setiap ketentuan atau kewajiban berdasarkan 
persyaratan tender ini.  Setiap pengesampingan tersebut tidak akan memengaruhi setiap kewajiban lain dan 
prinsipal tidak diharuskan untuk memberi tahu peserta tender lainnya. 

3.27. Tender Kolusi 
Monash University mempersyaratkan peserta tender menyatakan posisinya sehubungan dengan praktik 
tender kolusi.  Pernyataan hukum terkait dengan hal ini merupakan salah satu lampiran tender. 

3.28. Building Code 2016 

Tidak berlaku. 

3.29. Australian Government Building and Construction OH&S Accreditation Scheme 
Tidak berlaku. 

3.30. Kontraktor Utama 

3.30.1. Manajemen dan Kendali 

Dengan mengajukan tender, peserta tender mengakui bahwa pemenang tender akan menjadi kontraktor 
utama sesuai dengan Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang ditunjuk berdasarkan Peraturan 
5.1.14(1)(a) Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety Regulations).  
Semua peserta tender mengakui dan menerima bahwa jika ditunjuk sebagai pemenang tender mereka akan 
melaksanakan dan membebaskan kewajiban kontraktor utama yang tercantum dalam Peraturan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja dan menerima semua tanggung jawab sehubungan dengan hal itu. 

Semua peserta tender dengan ini mengakui bahwa jika ditunjuk sebagai pemenang tender, mereka akan 
memiliki manajemen dan kendali situs yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada 
kontraktor utama oleh Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk jangka waktu yang dimulai sejak 
tanggal pemenang tender mengambil alih situs dan berakhir setelah penyelesaian praktis atau penerimaan 
kepemilikan oleh prinsipal. 

3.31. Biaya Keterlambatan 
Tidak berlaku. 
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3.32. Perlindungan Hak 

Monash University berhak, dalam kebijaksanaan mutlaknya, menolak untuk mempertimbangkan atau 
menerima (sebagaimana mungkin) setiap bagian EOI dari suatu EOI atau semua proposal tanpa memberikan 
alasan.  Universitas selanjutnya berhak untuk: 

• menolak semua proposal tanpa memberikan alasan penolakan; 
• menerima sebagian atau keseluruhan dari setiap proposal dengan harga atau harga-harga yang 

diajukan kecuali proposal tersebut secara khusus menyatakan lain; 
• mengubah atau mengakhiri proses EOI pada setiap saat dan untuk alasan apa pun; 
• bernegosiasi dengan satu atau lebih responden terpilih; atau 
• mengakhirkan pada setiap saat partisipasi lebih lanjut dalam proses EOI oleh responden mana pun 

tanpa memberikan alasan untuk melakukannya. 

3.33. Sanggahan 
Monash University dan karyawannya tidak menjamin bahwa informasi dalam ringkasan ini tanpa cacat dalam 
bentuk apa pun dan oleh karena itu menyanggah semua tanggung jawab atas kesalahan, kehilangan, atau 
konsekuensi lain yang mungkin timbul dari setiap pihak atau perusahaan yang mengandalkan setiap informasi 
dalam ringkasan ini. 

EOI ini adalah undangan untuk mengikuti tender dan tidak untuk dianggap atau diandalkan sebagai tawaran 
yang dapat diterima oleh pihak mana pun atau sebagai menciptakan segala bentuk kontrak (termasuk kontrak 
proses), prinsip estoppel atau hak yang bersifat kuasi-kontraktual, restitusi atau janji atas dasar hukum atau 
equity yang serupa, baik tersirat maupun tidak. 

Universitas tidak bertanggung jawab kepada responden mana pun berdasarkan kontrak atau pemahaman apa 
pun (termasuk segala bentuk hak yang bersifat kontraktual, kuasi-kontraktual, restitusi atau prinsip estoppel 
atau janji atas dasar hukum atau equity yang serupa) apa pun, atau dalam kelalaian, sebagai akibat dari setiap 
hal yang berkaitan dengan atau terkait dengan EOI, pengadaan salah satu atau semua Layanan atau 
partisipasi responden dalam proses termasuk keadaan di mana: 

• responden tidak diundang untuk berpartisipasi dalam setiap proses selanjutnya sebagai bagian dari 
atau setelah selesainya proses EOI; 

• Universitas mengubah proses EOI; 
• Universitas memilih untuk mengadakan kontrak untuk semua atau sebagian Layanan dengan pihak 

mana pun, baik pihak tersebut menjadi responden dalam proses EOI atau bukan; 
• Universitas memutuskan untuk mengakhirkan proses EOI atau tidak mengontrak semua atau 

sebagian Layanan; atau 
• Universitas menjalankan atau gagal menjalankan haknya berdasarkan atau sehubungan dengan EOI 

ini. 

3.34. Keluhan 

Segala keluhan tentang proses EOI ini wajib disampaikan secara tertulis melalui email ke: 
strategicprocurement@monash.edu dan akan ditangani sesuai dengan kebijakan pengadaan Universitas. 


