දිසාපති හා දිසරික් ලේකම් කාර්යාලය - ිකුණාමලය
2020 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩ හා ලසරවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීම
2020 වර්ෂය ලවනුලවන් ිකුණාමලය දිසාපති හා දිසරික් ලේකම් කාර්යාලය, ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාල 11 හා ඊට අනුබේධ
ආයතන සඳහා අවශ්ය පහත සදහන් භාණ්ඩ හා ලසරවා සැපයීම පිණිස ිකුණාමලය දිසරික්කය තුළ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි
කිරීම පිණිස අයදුම්පත් කැඳවනු ලැලේ. අයදුම්පත් 2019.12.02 ලවනි දින සිට 2019.12.24 ලවනි දින දක්වා
Trincomalee.dist.gov.lk දරණ ිකුණාමල දිසරික් ලේකම් කාර්යාලීය ලවේ අඩවිය ඔසරලසර හා සතිලේ වැඩ කරන දිනවල
ලප.ව.10.00 සිට ප.ව.2.30 දක්වා වූ කාලය තුල ිකුණාමලය දිසාපති හා දිසරික් ලේකම් කාර්යාලලේ ගිණුම් අිංශ්ලයන් ලබා ගත
හැක.

භාණ්ඩ සැපයීම
අයිතම
අිංකය
G-1
G-2

භාණ්ඩ විසරතර
ඉලලක්ලරෝනික උපකරණ
පරිගණක යන්ර, ලැපලටාප, යූ.පී.එසර හා ඊට අදාළ උපකරණ
මුද්රණ යන්ර, (Printer) ෆැක්සර මැෂින්, (Fax Machine) ඡායා පිටපත් යන්ර, (Photo Copy Machine) ලරෝනිලයෝ
මැෂින්, Duplo Machine, ඇඟිලි සළකුණූ යන්ර

G- 4

දුරකථන සමඟ වයර්, අභයන්තර දුරකථන (Intercom System), ජිංගම දුරකථන, ජාල උපකරණ,
( Network Drives )
කාට්ලර්ජ්, රිබන්, ලටෝනර්, Pen drive,CD, DVD හා ඊට අදාල උපකරණ

G-5

පරිගණක මෘදුකාිංග

G-3

ලිපි ද්රවය
G-6

සියලුම කාර්යාල ලිපි ද්රවය

G-7
G-8

ගෘහ භාණ්ඩ
ගෘහ භාණ්ඩ (වාලන් ගෘහ භාණ්ඩ, දැව ගෘහ භාණ්ඩ සහ පලාසරික් ගෘහ භාණ්ඩ)
ලී භාණ්ඩ
විදුලි උපකරණ

G-9
G-10

සියලුම විදුලි උපකරණ (විදුලි උත්පාදක යන්ර(Generators) , විදුලි පිංකා, විදුලි ලක්තලය ඇතුළු විදුලි උපකරණ)
ශ්ේද විකාශ්න යන්ර, මයික්රලෆෝන්, බෆේ, සරපීකර් යනාදිය (Baffle ,Speakers)
ලගාඩනැගිලි උපකරණ

G-11

වායු සමිකරණ යන්ර හා ඊට අදාළ උපකරණ (Building AC Machines)
දෘඩාිංග උපකරණ (වයර්, පයිපප හා අදාල වෑසරුම් උපකරණ ,තීන්ත, වාර්නිෂර හා තීන්ත බුරුු, අලනකුත්)
සිලමන්ති,වාලන් (Cement, Steels)
නාන කාමර උපාිංග, වැසිකිලි උපකරණ, මාබේ වර්ග, ලී, ඇසරබැසරලරෝසර, උළු, ගලඩාේ , සිලමන්ති
වාහන සම්බන්ධව

G-12
G-13
G-14
G-15
G-16
G-17
G-18
G-19
G-20

වාහන වායු සමිකරණ යන්ර (Vehicle AC)
වාහන බැටරි, වාහන ටයර්, ියුේ, රිම්, වාහන අමතර ලකාටසර
පාරිලභෝහික භාණ්ඩ
ලකාු, ඉදේ,පාපිසරනා,ලමාේ, වයිපර් හා ඊට අදාළ පිරිසිදු කිරීලම් ද්රවය, සාමානය හා නයිලලෝන් ලණු ,
හාපික්, විම්,පයිලනාේ,සබන්, මාබේ ඇසිඩ්, ක්ලලෝරින්, එයාර් ලප්රෂරනර, අලනකුත්
ආහාර ද්රවය
වතුර ලබෝතේ, කිරි පිි වර්ග, සීනි හා ලත්ලකාළ, මයිලලෝ, ලසෝඩා වර්ග, හා අලනකුත් ආහාර ද්රවය
ලකි ආහාර
උලේ, දිවා හා රාි ආහාර
ලරදි අයිතම

G-21

තිර ලරදි, නිල ඇඳුම් ලරදි, ලම්ස ලරදි, ලවනත්
ලවනත්

G-22
G-23
G-24

ක්රීඩා උපකරණ
වීදුරු අයිතම (Glass Item), ඇළුමිණියම් අයිතම (Aluminium)
පලාසරික් කාර්යාල හැඳුනුම්පත්, නාම පුවරු ,රබර් මුද්රා යනාදිය

G-25
G-26
G-27
G-28
G-29

මහන මැෂින්
CCTV Camera
බීජ හා ලරෝපණ ද්රවය (Seeds & Planting Material )
කෘෂිකාර්මික යන්ර උපකරණ (Agriculture. Machinery Equipment )
ඉදිකිරිම් අමුද්රවය (construction work materials (Sand, matel, Rubble items)

ලසරවා සැපයීම
කාර්යාල අභයන්තර ලබදා ලවන්කිරීම් (Aluminium Partition Works)
ලගාඩනැගිලි වායු සමීකරණ යන්ර අලුත් වැඩියා කිරිම සහ ලසරවා කිරීම (Building AC Repairs & Service)
ජලනල වැඩ (plumbing works)
වාහන ලසරවා කිරීම (Vehicle Service)
වාහන අලුත් වැඩියා කිරිම (Vehicle Repairs)
වාහන වායු සමීකරණ යන්ර ලසරවා කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම (Vehicle AC repair)
අභයන්තර දුරකථන පේධති අලුත් වැඩියා කිරීම (Intercom Repair)
විදුලි කම්ි ඇදීම (Wiring)
පරිගනක යන්ර, මුද්රණ යන්ර, UPS යනාදී පරිගණක ආශ්රිත උපකරණ අළුත්වැඩියාව
ඡායා පිටපත් යන්ර, ෆැක්සර යන්ර අළුත් වැඩියා කිරිම ( Photocopier, Fax and finger print machine repair)
මුද්රණ කටයුතු හා ලපාත් බැඳීම (Printing and Book Binding) – (ලපාත්, ලපෝසරටර්, බැනර් හා විලශ්රෂිත මුද්රණ
අයිතම ඇතුලත්ව ) (Banners and Special Printing Items)
ශිතකරණ (Fridge and Refrigerator repairs) හා විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියා කිරිම
ආරක්ෂක ලසරවා (Security Service)
පිරිසිදු කිරීම් ලසරවා (Cleaning Service)
CCTV Camera සවිකිරීම හා අලුත් වැඩියා කිරිම
jdyk rlaIKh (Vehicle insurance)
ලගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (Construction Works)
1,000,000.00 – 2,000,000.00 (The registered societies eligible to register for small work)
2,000,000.00 – 5,000,000.00 (The registered Contractors (CIDA) eligible to register)
5,000,000.00 – 10,000,000.00 (The registered Contractors (CIDA) eligible to register)

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S- 16
C-1
C-2
C-3

ලකාන්ලේසි
01.

භාණ්ඩ හා ලසරවා සැපයීම සදහා ඉදිරිපත් වන අයදුම්කරුවන් එක් එක් අයිතම සදහා ලවන ලවනම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල
යුතුය. ලියාපදිිංචි කරනු ලබන එක් එක් 2යිතමයන් සඳහා ලවන ලවනම ආපු ලනාලගවන රුපියේ 200.00ක ගාසරතුවක්
“ිකුණාමලය දිසාපති - දිසරික් ලේකම් කාර්යාලය ිකුණාමලය” නමිත් ලිංකා බැිංකුලේ ගිණුම් අිංක 7042096ට
බැරකර එම කුවිතාන්සිය අදාල අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතුය.

02.

ලගාඩනැගිලි ඉදිකිරිලම් වැඩ සඳහා ලියාපදිිංචි ගාසරතුව (Civil Works)
රු. 1,000.00
C1
රු. 2,000.00
C2
රු. 3,000.00
C3

03.

ලියාපදිිංචිය සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන සැපයුම්කරුවන් සඳහා විලශ්රෂ උපලදසර
1. භාණ්ඩ හා ලසරව සැපයුම් සඳහා ලියාපදිිංචිකරන අයදුම්ම්කරුවන් අමුණා ඇති ආකෘතිය - 1 භාවිතා කලයුතු අතර,
වැඩ සඳහා ලියාපදිිංචිවන අයදුම්කරුවන් ආකෘතිය - 2 සම්පුර්ණ කලයුතුලේ.
2. අදාල අයදුම්පරය සමඟ පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඇමිණිය යුතුලේ.
(අ) ලවළඳ වයාපාරලේ ලියාපදිිංචි සහතිකලේ සහතික කල පිටපතක්
(ආ) පුේගලික ලකාම්පැණියක් නම් එහි ලියාපදිිංචි සහතිකලේ සහතික කල පිටපතක්
(ඇ) ලවළඳ වයාපාරලේ / ලකාම්පැණිලේ අයිතිකරුලේ ජාතික හැඳුණුම්පලත් සහතික කල පිටපතක්
(ඈ) ආහාර සහ බීම වර්ග සැපයුම්කරුලවකු නම් මහජන ලසෞඛ්ය පරීක්ෂක ලහෝ ලසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි ලවතින්
ලබාගත් සහතිකලේ සහතික කල පිටපතක්
(ඉ) ලගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා ලියාපදිිංචි වන අයදුම්කරුවන් තමන්ලේ පළපුරුේද සනාථ කරමින් අදාල ඉදිකිරීම්
කටයුතු සිදුකල ආයතන ලවතින් ලබාගත් ලිපි වල සහතික කල පිටපත්.

04.

නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් භාර ගැනීම 2019.12.24 ලවනි දින ප.ව. 2.30 ට අවසන් ලේ. සැපයුම් කරුවන්
විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් නියමිත ලේලාවට ලපර දිසාපති හා දිසරික් ලේකම්, දිසරික් ලේකම් කාර්යාලය,
ිකුණාමලය යන ලිපිනයට ලියාපදිිංචි තැපෑලලන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත් බහලා එවන කවරලේ වම් පස ලකළවලර්
“භාණ්ඩ හා ලසරවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරිම 2020” (Supplier Registration for Goods and service – 2020)”
යනුලවන් සදහන් කල යුතුය.

05.

නැතලහාත් මුද්රා තබන ලද අදාල අයදුම්පත් ිකුණාමලය දිසාපති කාර්යාලලේ ගිණුම් අිංශ්යට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

එන්.ඒ.ඒ.පුෂරපකුමාර
දිසාපති හා දිසරික් ලේකම්
ිකුණාමලය දිසරික්කය.

