
 Update SIMPeL Versi 4.0.0 untuk Penyedia  
 

1. Fitur Company Profile dan  Keyword Produk 

 Fitur Company Profile 
Penyedia barang/jasa dapat mengupload Company Profile untuk perusahaannya dalam bentuk 
file image (JPG) maksimal sebesar 2 MB dan sebanyak 10 file, yang bisa berisi data profil 
perusahaan, katalog produk barang/jasa yang dihasilkan, dan data lainnya yang berkaitan 
dengan perusahaan. Company Profile tersebut nantinya dapat dilihat oleh PPK, Pejabat 
Pengadaan sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Pejabat Pengadaan dalam 
mengundang Perusahaan untuk ikut dalam pengadaan langsung. 

 

 Keyword Produk 
Penyedia barang/jasa dapat mengetikkan Keyword Produk yang berisi kata kunci produk 
barang/jasa yang dihasilkan. Keyword Produk ini akan memudahkan Pejabat Pengadaan dalam 
mencari Penyedia yang menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan Pejabat Pengadaan. 

 



 

2. Fitur Document Management 

a. View Surat Undangan dan Summary Paket Pengadaan Langsung 

Dengan mengklik tombol  , penyedia dapat melihat terlebih dahulu surat undangan dan 
summary paket pengadaan sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi penyedia untuk 
memutuskan  apakah akan ikut pengadaan langsung tersebut atau tidak. 
 

 
 

b. View Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya 
Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, dokumen pengadaan dapat dilihat dengan mengklik 
tombol “View Dokumen”, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan, dokumen 
pengadaan dapat dilihat dengan mendownload file yang telah diupload oleh pejabat 
pengadaan. 
 

 
 
 

c. Buat Surat Penawaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya 
 

 Penyedia menginput detail penawaran 
 

 Penyedia menginput tanggal dan nomor Surat Penawaran 
 

 Penyedia mencetak Surat Penawaran pada kertas yang terdapat kop surat perusahaan. 

 



 
Keterangan : Referensi Penandatangan Surat Penawaran diambil dari data pengurus perusahaan. 
Apabila terdapat ketidaksesuaian agar mengupdate data pengurus perusahaan. 
 

 Penyedia membuat dan mencetak rincian spesifikasi teknis dan biaya atau rincian anggaran 
biaya (dibuat di luar sistem/manual) 

 Penyedia mengupload scan surat penawaran, RAB, ataupun file spesifikasi teknis lainnya 
sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dengan menekan tombol “Upload File 
Pendukung” 

 Penyedia mengklik tombol “Kirim Ke Pejabat Pengadaan” 

 

 

 

 



 

 

3. Fitur Jasa Konsultan Perorangan 

Terdiri dari: 

 Registrasi Penyedia Jasa Konsultan Perorangan 

 Verifikasi Penyedia Jasa Konsultan Perorangan oleh admin agency atau admin satker. 

 Proses Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konsultan Perorangan 

Secara garis besar alur proses registrasi dan pengadaan langsung sama antara penyedia jasa 
konsultan perorangan dan penyedia badan usaha.   

 

 

                                                                                     Jakarta, 1 November 2016 

                                                                                 Tim Pengembangan Aplikasi SIMPeL 

 

 

 

 


