දිසාපති හා දිසරික් ලේකම් කාර්යාලර් - ිකුණාමලර්
2022 වර්යර් සඳහා භාණ්ඩ හා ලසරවා සැපයුම්කරුවන් ලිර්ාපදිිංචි කිරීම
2022 වර්ෂය වවනුවවන් ත්රිකුණාමලය දිසාපති හා දිසරත්රික් වේකම් කායෂාලය, ප්රාවේශීය වේකම් කායෂාල 11 හා
අවෙකුත් වෂඛීය අමාත්ාාංශ සඳහා අවශ පහත් සදහන් භාණ්ඩ හා වසරවා සැපයීම පිණිස ත්රිකුණාමලය දිසරත්රික්කය තුළින්
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිාංචි කිරීම පිණිස අයදුම්පත් කැඳවනු ලැවේ. අයදුම්පත් 2021.11.12 වවනි දිෙ සිට 2021.12.20
වවනි දිෙ දක්වා සතිවේ වැඩ කරෙ දිෙවල වප.ව.10.00 සිට ප.ව.2.30 දක්වා වූ කාලය තුල ත්රිකුණාමලය දිසාපති හා
දිසරත්රික් වේකම් කායෂාලවේ ගිණුම් අාංශවයන් නිකුත් කරනු ලැවේ.

භාණ්ඩ සැපයීම
අයිතම
අිංකර්
G-1
G-2

භාණ්ඩ විසරතර
ඉලලක්ලරෝනික උපකරණ
පරිගණක යන්ර, ලැපවටාප, මුද්රණ යන්ර (Printer),යූපීඑසර හා ඊට අදාළ උපකරණ
ෆැක්සර මැෂින්, (Fax Machine) ,ඡායා පිටපත් යන්ර (Photo Copy Machine) වරෝනිවයෝ මැෂින්, Duplo Machine,
ඇඟිලි සළකුණූ යන්ර

G-4

දුරකථෙ සමඟ වයෂ, අභන්ත්ර දුරකථෙ (Intercom System), ජාංගම දුරකථෙ, ජාල උපකරණ,
( Network Drives )
කාට්වෂජ්, රිබන්, වටෝෙෂ, Pen drive,CD, DVD හා ඊට අදාල උපකරණ

G-5

පරිගණක මෘදුකාාංග

G-3

ලිපි ද්රවය
G-6

සියලුම කායෂාල ලිපි ද්රව

G-7

ගෘහ භාණ්ඩ
ගෘහ භාණ්ඩ (වාවන් ගෘහ භාණ්ඩ, දැව ගෘහ භාණ්ඩ, පලයිවුඩ් සහ පලාසරික් ගෘහ භාණ්ඩ)
විදුලි උපකරණ

G-8
G-9
G-10
G-11
G-12
G-13

සියලුම විදුලි උපකරණ (විදුලි උත්පාදක යන්ර(Generators) , විදුලි පාංකා, විදුලි වක්ත්ලය ඇතුළු විදුලි උපකරණ)
ශේද විකාශෙ යන්ර, මයික්රවෆෝන්, බෆේ, සරපීකෂ යොදිය (Baffle ,Speakers)
ලගාඩනැගිලි උපකරණ
වායු සමිකරණ යන්ර හා ඊට අදාළ උපකරණ (Building AC Machines)
හාඩෂරවවයාෂ උපකරණ(Hardware Items)- (වයෂ, පයිපප හා අදාල වෑසරුම් උපකරණ ,තීන්ත්, වාෙෂිර්ර හා තීන්ත්
බුරුු, අවෙකුත්)සිවමන්ති හා වාවන් කම්ි
ොෙ කාමර උපාාංග, වැසිකිලි උපකරණ, මාබේ වගෂ, ඇසරබැසරවරෝසර, උළු, ගවඩාේ
දැව
වාහන සම්බන්ධව

G-14
G-15

වාහෙ වායු සමිකරණ යන්ර (Vehicle AC)
වාහෙ බැටරි, වාහෙ ටයෂ, ියුේ, රිම්, වාහෙ අමත්ර වකාටසර

G-16
G-17

පාරිවභෝහික භාණ්ඩ
වකාු, ඉදේ,පාපිසරො,වමාේ, වයිපෂ හා ඊට අදාළ පිරිසිදු කිරීවම් ද්රව, සාමාෙ හා ෙයිවලෝන් ලණු ,
හාපික්, විම්,පයිවොේ,සබන්, මාබේ ඇසිඩ්, ක්වලෝරින්, එයාෂ වප්රර්රෙර, අවෙකුත්
ආහාර ද්රවය

G-18
G-19
G-20

වතුර වබෝත්ේ, කිරි පිි වගෂ, සීනි හා වත්වකාළ, මයිවලෝ, වසෝඩා වගෂ, හා අවෙකුත් ආහාර ද්රව
වකි ආහාර
උවේ, දිවා හා රාත්රි ආහාර

G-21

ලරදි අයිතම
තිර වරදි, නිල ඇඳුම් වරදි, වම්ස වරදි, වවෙත්

G-22

ලවනත්
ක්රීඩා උපකරණ

G-23
G-24

ඇඵමිනියම් අයිත්ම,වීදුරු අයිත්ම (Glass Item)
පලාසරික් කායෂාල හැඳුනුම්පත්, ොම පුවරු ,රබෂ මුද්රා යොදිය

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

මහෙ මැෂින්
CCTV Camera
බීජ හා වරෝපණ ද්රව (Seeds & Planting Material )
කෘෂිකාමෂික යන්ර උපකරණ (Agriculture. Machinery Equipment )
(construction work materials (Sand,matel,Rubble items)

ලසරවා සැපයීම
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-7
C-8
C-9

කායෂාල අභන්ත්ර වබදා වවන්කිරීම් (Aluminium Partition Works)
වගාඩෙැගිලි වායු සමීකරණ යන්ර අලුත් වැඩියා කිරිම සහ වසරවා කිරීම (Building AC Repairs & Service)
ජලෙල වැඩ (plumbing works)
වාහෙ වසරවා කිරීම (Vehicle Service)
වාහෙ අලුත් වැඩියා කිරිම (Vehicle Repairs)
වාහෙ වායු සමීකරණ යන්ර වසරවා කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම (Vehicle AC repair)
අභන්ත්ර දුරකථෙ පේධති අලුත් වැඩියා කිරීම (Intercom Repair)
විදුලි කම්ි ඇදීම (Wiring)
පරිගෙක යන්ර, මුද්රණ යන්ර, UPS යොදී පරිගණක ආශ්රිත් උපකරණ අළුත්වැඩියාව
ඡායා පිටපත් යන්ර, ෆැක්සර යන්ර අළුත් වැඩියා කිරිම ( Photocopier, Fax and finger print machine repair)
මුද්රණ කටයුතු හා වපාත් බැඳීම (Printing and Book Binding) – (වපාත්, වපෝසරටෂ, බැෙෂ හා විවශරෂිත් මුද්රණ
අයිත්ම ඇතුලත්ව ) (Banners and Special Printing Items)
ශිත්කරණ (Fridge and Refrigerator repairs) හා විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියා කිරිම
ආරක්ෂක වසරවා (Security Service)
පිරිසිදු කිරීම් වසරවා (Cleaning Service)
CCTV Camera සවිකිරීම හා අලුත් වැඩියා කිරිම
jdyk rlaIKh (Vehicle insurance)
වගාඩෙැගිලි ඉදිකිරීම් (Construction Works)
5,000,001.00-10,000,000.00

2,000,001.00-5,000,000.00
Below 2,000,000.00

ලකාන්ලේසි
01.

භාණ්ඩ හා වසරවා සැපයීම සදහා ඉදිරිපත් වෙ අයදුම්කරුවන් එක් එක් අයිත්ම සදහා වවෙ වවෙම අයදුම්පත්
ඉදිරිපත් කල යුතුය. ලියාපදිාංචි කරනු ලබෙ එක් එක් විර්ය සඳහා ආපු වොවගවෙ රුපියේ 200.00ක
ගාසරතුවක් ත්රිකුණාමලය දිසාපති කායෂාලවේ පිහිි ලාංකා බැාංකුවට වගවා (BOC Acc.No-7042096) ඒ සඳහා
ලබා වදෙ කුවිත්ාන්සිය අදාල අයදුම්පත්ට ඇමිණිය යුතුය.

02.

සිවිේ වැඩ ගාසරතු(Civil Works)
C7, C8 and C9

1,000.00

03.

ලියාපදිාංචිය සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරෙ සැපයුම්කරවන් සදහා විවශරර් උපවදසර.
(1 )
භාණ්ඩ හා වසරවා සැපයුම් සඳහා ලියිපදිාංච් කරෙ අයදුම්කරුවන් අමුණා ඇති ආකෘතිය - 1 භාවිත්ා කල
යුතුය.
(2)
වැඩ සඳහා ලියාපදිාංච්වෙ අයදුම්කරුවන් ආකෘත්ය 2 සම්ූණෂ කල යුතුවේ.
(3)
වසරවා සැපයීම් සඳහා එක් වසරවාවකට එක් අයදුම්පත්ක් බැගින් වයාමු කල යුතුය.
(4)
අඳාල අයදුම්පත් සමඟ පහත් සඳහන් ලියවිලි ඇමිණිය යුතුවේ.
(අ)
වවළඳ වාපාරවේ ලියාපදිාංචි සහතිකවේ සහතික කල පිටපත්ක්
(ආ)
පුේගලික සමාගමක් ෙම් එහි ලියිපදිාංචි සහතිකවේ සහතික කල පිටපත්ක්
(ඇ)
වවළඳ වාපාරවේ/ සමාගවම් අයිතිකරුවේ ජාතික හැදුනුම්වපවත් සහතික කල පිටපත්ක්
(ඈ)
ආහාර හා බීම වගෂ සැපයුම්කරුවන්වේ ෙම් මහජෙ වසෞඛ් පරීක්ර්ක වහෝ වසෞඛ් වවද
නිලධාරී වවතින් ලබාගත් සහතික කල පිටපත්ක්
(ඉ)
වගාඩෙැගිලි ලියාපදිාංචිය සඳහා ලියාපදිාංචි වෙ අයදුම්කරුවන් ත්මන්වේ පළපුරුේද සොථ
කරමින් අඳාල ඉදිකිරීම් කටයුතු ුදුකල ආයත්ෙ වවතින් ලබාගත් ලිපිවල සහතික කල පිටපත්ක්

04.

අයදුම්පත් භාර ගැනීම 2021.12.20 වවනි දිෙ ප.ව. 2.30 ට අවසන් වේ. සැපයුම් කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු
ලබෙ අයදුම්පත් නියමිත් වේලාවට වපර දිසාපති හා දිසරත්රික් වේකම්, දිසරත්රික් වේකම් කායෂාලය, ත්රිකුණාමලය
යෙ ලිපිෙයට ලියාපදිාංචි ත්ැපෑවලන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත් බහලා එවෙ කවරවේ වම් පස වකළවවෂ “භාණ්ඩ
හා ලසරවා සැපයුම්කරුවන් ලිර්ාපදිිංචි කිරිම 2022” (Supplier Registration for Goods and service –
2022)” යනුවවන් සදහන් කල යුතුය.

05.

ෙැත්වහාත් මුද්රා ත්බෙ ලද අදාල අයදුම්පත් ත්රිකුණාමලය දිසාපති කායෂාලයට වහෝ අදාළ ප්රාවේශීය වේකම්
කායෂාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
අ/කවළර:
සමන් දර්යන පාඩිලකෝරාල,
දිසාපති හා දිසරත්රික් වේකම්
ත්කුණාමලය දිසරත්රික්කය.
2021.11.11

අර්දුම්පත
සැපයුම්කරුවන් ලිර්ාපදිිංචි කිරීම - 2022 වර්යර්
දිසාපති හා දිසරික් ලේකම් කාර්යාලර්, ිකුණාමලර්
01.

ලියාපදිාංචි වීම පිණිස අවපක්ර්ා කරෙ භාණ්ඩ හා වසරවා අයිත්මයන්.
අයිතම අිංකර්

02.

අයදුම්කරුවේ ෙම

03.

ජාතික හැඳුනුම්පත් අාංකය:(පිටපත්ක් ඇමිණිය යුතුය )
වාපාර ොමය හා ලිපිෙය:-

04.

භාණ්ඩ හා ලසරවා විසරතර.

:-

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................

05.

වාපාර ලියාපදිාංචි අාංක :...............................................................................................
(ලියාපදිාංචි සහතිකවේ පිටපත්ක් ඇමිණිය යුතුය)

06.

දුරකථෙ අාංය
:...............................................................................................................
ෆැක්සර අාංකය
:...............................................................................................................
විදුත් ත්ැපැේ ලිපිෙය :- ...............................................................................................................

07.

ගාසරතු වගවෙ ලද කුවිත්ාන්සි අාංකය : ..............................................................................................
(කුවිත්ාන්සිය අයදුම්පත්ට ඇමිණිය යුතුය)

08.

අයදුම්කරුවේ ත්ත්ත්වය හා ත්රාතිරම: ..........................................................................................
(නිර්රපාදිත් ආයත්ෙවේ බලයලත් නිවයෝජිත්, බලයලත් වත්ාග වාරික, සිේලර වාපාර, වබදා හරින්වෙෝ)

09.

වැට්බදු ලියාපදිාංචි අාංකය : ............................................................................................
(ලියාපදිාංචි සහතිකවේ පිටපත්ක් ඇමිණිය යුතුය)

10.

අයදුම්කරු රජවේ වවෙත් ආයත්ෙයක ලියාපදිාංචි වී ඇත්ද යන්ෙ:- ....................................

11.
වවෙත් විසරත්ර
:..............................................................................................................
ඉහත් සදහන්කර ඇති විසරත්ර නිවැරදි බවත්, සත් බවත්, ප්රකාශකර සිිෙ අත්ර, සැපයුම්කරුවවකු වශවයන් ලියාදිාංචිවීම
පිණිස ත්රිකුණාමලය දිසරත්රික් වේකම් කායෂාලය මගින් පෙවා ඇති වකාන්වේසි වලට එකඟ වෙ බවත් ප්රකාශකර සිිමි.

දිෙය: .......................................

.......................................
අයදුම්කරුවේ අත්සෙ

