2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.
දස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය - අම්පාර.
අම්පාර දිස්ත්රික් ල කම්ම් ්ායාලාටලස සප ාකීය ල කම්ම් ්ායාලාටටටස 2021 ටයාෂල සඳපා භාණ්ඩ පා
කසේටා සැපයීම පිණිස ලිලාපදිිංචි කිරීමස අකේක් ලෂිත සුදුසු්ම්ටත් සැපයුම්්රුටන්, නිෂ්පාද්යින් පා
ක්ොන්ත්රාත්්රුටන්ක්න් ්මම්ම්පත් ්ැඳට ල ටැක

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
I වන කකොටස
අනු
අිංකය
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G - 10
G - 11
G - 12

අනු
අිංකය
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8

S-9
S - 10
S - 11
S - 12

භාණ්ඩ - විස්තරය
්ායාලාලීල පා පාසම උප්රණ
්ායාලාලීල උප්රණ
්ායාලාලීල ලිපි ද්රටය පා ලිිමකම් උප්රණ
කපොත්පත් පා සඟරා
ක්ොඩනැගිලි ද්රටය
ක්ොඩනැගිලි කටන් කිරීම් (Partitioning)
පා කමෝස්තර
ිමදුලි උපාිං් පා සිමකිරීම්
පරි්ණ් ලන්ත්ර පා උපාිං්
සමාජ සුභසාධ්න උප්රණ
ිමදුලි උප්රණ
සන්නිකේදන උප්රණ
කමෝසයා රථ අමතර ක්ොසස්

G - 13
G - 14
G - 15
G - 16
G - 17
G - 18

කපොදු පා ්ෘප භාණ්ඩ
අධ්යාපනි් උප්රණ
ක්රීඩා උප්රණ
සිංගීත භාණ්ඩ
්ෘෂි උප්රණ

G - 19

්ෘෂි බීජ පා කටනත් පැට ටයා්, පැට
සිටුවීකම් අමුද්රටය
සත්ත්ට ආපාර, සත්ත්ට ඖෂධ් පා
කටනත්
කුඩා ්යාමාන්තල සඳපා වූ අමුද්රටය
(නූම, සාලම් පා කටනත්)
සත්ත්ට පා සත්ත්ට උප්රණ
ධීටර ආම්පන්න

G - 20
G - 21
G - 22
G - 23

කපොකපොර ටයා් පා ්ාෂි රසාලනි් ද්රටය

කසේවා - විස්තරය
ලිපි ය යාෂ කපොත්, ්ානන මුද්රණල කිරීම, කපෝස්සයා පා ැැනයා මුද්රණල කිරීම, නාම ුවටරු,
සිංකක් ලත ටෑලිටට අකුරු සිම කිරීම, කපොත් ැැඳීම, කමෝස්තර ්ැපීම (Block) රැයා මුද්රා ස්ස්
කිරීම
්ායාලාලීල පා පාසම උප්රණ අළුත්ටැඩිලා කිරීම
්ායාලාලීල ඡාලා පිසපත් ලන්ත්ර, ලුරරු ලිලන, පිසපත් කිරීකම් ලන්ත්ර පා අකනකුත් ිමදුලි
උප්රණ අළුත්ටැඩිලා කිරීම පා නවී්රණල කිරීම
පරි්ණ් ලන්ත්ර සප ්රින්සයා අළුත්ටැඩිලා කිරීම පා නවී්රණල කිරීම
ටායු සමී්රණ, ිමදුලි උප්රණ පා ිමදුලි ටලයා අළුත්ටැඩිලා කිරීම පා නවී්රණල කිරීම
ආරක් ලෂ් කසේටා සැපයීම
සනීපාරක් ලෂ් කසේටා සැපයීම, ක්ොඩනැගිලි භූමිල, කදොරටම, ජකනම පා තිර කරදි පිරිසිදු කිරීම
වාහන අළුත්වැඩියා :- ලාන්ත්රි් ිමදුලි උප්රණ (Circuit) අළුත්ටැඩිලා කිරීම, තපඩු
(Tinkering) අළුත්ටැඩිලා කිරීම, පින්තාරු කිරීම, ඩීසම ටාපන කපට්රම ටාපන අළුත්ටැඩිලා
කිරීම, ටායු සමී්රණ සිම කිරීම පා අළුත්ටැඩිලා කිරීම, ටාපන අසුන් කුෂන් කිරීම සප ්ටර
දැමීම
වාහන නඩත්තු කිරීම :- ්ාටසසපන අ ලට නවී්රණල කිරීම, කරෝදටට ක්රිලා්ාරීත්ටල
(alignment) පරීක් ලෂා කිරීම, කරෝද සම කිරීම, සලයා මාරු කිරීම, ටාපනල ඇුරළත නවී්රණල
පා අටිං්ාර කිරීම
ටාපන පා ්දිකිරීම් කසේටා ලන්ත්ර ූතත්ර කුලිලස ීමම කපෝ ැීදස ීමම
කටනත් කසේටා - පිසින ටද ආපාර පා රස්ැිමලි ටයා්, ්පත සඳපන් කනොටන කසේටා
කතොරුරරු සන්නිකේදන තාක් ලෂණල - ටායාතා චිත්රපි,, කට අඩිම සිංටයාධ්නල

II ටන ක්ොසස

කකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපිංදිංචි කිරීම.
කකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට අවය ුදුසුදකම්.
01. CIDA ආලතනකේ ්දිකිරීම් ්සයුුර සඳපා ලිලාපදිිංචි වී ඇති ක්ොන්ත්රාත්්රුටන්
රු 10,000,000/= (රුපිලම මිලිලන දපල) දක් ලටා ටන සුළු පරිමාණකේ ක්ොන්ත්රාත් ටැඩ සඳපා
ලිලාපදිිංචි ්ර ්ැනීමස සුදුසු්ම් ටැයි තටද ලිලාපදිිංචි සමිති 2,000,000/= (රුපිලම මිලිලන
කද්) දක් ලටා ටන ක්ොන්ත්රාත් ටැඩ කිරීමස සුදුසු්ම් ටැයි
02. සුදුසු්ම් පා ටත්්ම් සනාථ ්රන්නාවූ ලිඛිත සාක් ලෂීන් ්දිරිපත් ්ළ යුුරල (ඒටාකේ පිසපත්
අලදුම්පත්රල සමඟ අමුණා විමල යුුරයි )
03. සිිමම ්ිංජිකන්රු ටැඩ්සයුුර පසුරුටා ්ැනීකම් සුදුසු්ම් ස්ථීර්ර ක්න ඇකතොත් වල සනාථ
කිරීමස පැකි ලිලකිලිමලි ්දිරිපත් ්ළ යුුරයි (ඒටාකේ පිසපත් අලදුම්පත්රල සමඟ ඇමිණිල යුුරයි )
04. ්දිකිරීම් ටැඩ සඳපා ලිලාපදිිංචි ්ර ්ැනීමස අකේක් ලෂිත ක්ොන්ත්රාත්්රුටන් ආපසු ක්ට ල
කනොටැන තැන්පත් මුදට “දස්ත්රික් ල කමකම්ද දස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය - අම්පාර” නමින් ඇති
ටිං්ා ැැිංකුකේ අම්පාර නාඛාකේ අිං් 7042024 දරණ ගිණුමස ැැර ්ළ යුුරල ැැිංකුටස ක්ටන
ටද මුදම තැන්පත් කුිමතාන්සිල අලදුම්පත සමඟ අමුණා “දස්ත්රික් ල කමකම්ද දස්ත්රික් ල කමකම්
කාර්යා යදඅම්පාර” ලන ලිපිනලස 2020-12-20 දිනස කපර ටැබීමස සැටැස්ිමල යුුරල ්මම්ම්පත්ර
ැපා වට ල ටැන ලිපි ්ටරකේ ටම්පස ්පළ ක්ළටකයා “2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන්
ලියාපදිංචි කිරීම” ල ලකටන් සඳපන් ක්ොස ලිලාපදිිංචි තැපෑකටන් විමල යුුරල
අලදුම්පත්රල සප ලිලාපදිිංචිල ලිලාපදිිංචි කිරීම සඳපා ආපසු ක්ට ල කනොටැන පපත සඳපන් මුදට
්පත සඳපන් ගිණුමස තැන්පත් ්ර පූයාට සුදුසු්ම් (Per - Qualication) සනාථ කිරීකම් ආ්ෘති පත්රල
සමඟ වම කුිමතාන්සිල අමුණා විමල යුුරල

කකොන්ත්රාත් ද
ක්ොන්ත්රාත් මුදට රු මිලිලන කද් කපෝ ස අඩු මුදම සඳපා

ගාස්තුව
රු 2000/=

ක්ොන්ත්රාත් මුදට රු මිලිලන කද්ස ටඩා ටැඩි සප රු මිලිලන පප කපෝ ස අඩු මුදම සඳපා රු 3000/=
ක්ොන්ත්රාත් මුදට රු මිලිලන පපස ටඩා ටැඩි සප රු මිලිලන දපල කපෝ ස අඩු මුදම සඳපා

රු 3000/=

සාමානය කකොන්කසි  :සැපැයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට අවය ලියකියවිලි.
1) අයුසම්පත්රය සම පහත සඳහන් ලියකියවිලි දදිපපත් ක යුතුි.
a.
ටයාපාර ලිලාපදිිංචි සපති්කේ සපති් ්රන ටද ඡාලා පිසපත
b.
සමා්ම් ලිලාපදිිංචි සපති්කේ සපති් ්රන ටද ඡාලා පිසපත
c.
ආපාර සැපයුම් කසේටාටක් ල නම්, අදාළ කීනකේ PHI / MOH ්ායාලාටකලන් ටැා්ත්
සපති්කේ පිසපත
d.
අදාළ ටයාපාරල පිබඳැඳ පළුවරුදු පා දාන පාරිකභෝගි්යින් පිබඳැඳ ිමස්තර
e.
ටාපන අම්ත්ටැඩිලා සප කසේටා සපලන ආලතන ලිලාපදිිංචි වීකම්ීම අම්පාර ධ්ාන කමෝසයා
රථ පරීක් ලෂ්කේ නියාකීනල සහිත ලිපිල

2) කමම සැපයුම්්රුටන් පා ක්ොන්ත්රාත්්රුටන් ලිලාපදිිංචි කිරීම 2021 ටයාෂලස පමණක් ල ටටිංගුකේ
සාමානයකලන් ලිලාපදිිංචි ්රන ටද සැපයුම්්රුටන් / ක්ොන්ත්රාත්්රුටන්ක්න් මිට ්ණන් ්ැඳට ල
ටැක නමුත් කටනත් අලක්න් ද මිට ්ණන් ්ැඳවීකම් හිමි්ම් මිටීම ්න්නා අලස ඇත
3) අලදුම්පත්රල සමඟ ්දිරිපත් ්ර ඇති කතොරුරරුටට ලම් ටරදක් ල තික නම්, වටැනි අලදුම්පත් තික් ලකෂේප
්ර ල ටැක
4) ටැා ්න්නා අලදුම්පත්රල කපේුර සාධ්් ්දිරිපත් කිරීමකින් කතොරට පිබඳ්ැනීමස කපෝ තික් ලකෂේප
කිරීමස කපෝ දිස්ත්රික් ල කම්ම්ස හිමි්ම් ඇත
5) ලිලාපදිිංචි වී ඇති සැපයුම්්රුටන් / ක්ොන්ත්රාත්්රුටන් මිට ්ණන් ්ැඳටන ිමස, වල කනොසට්ා
පැරිලකපොත් කපෝ ටැඩ අටසන් කනෝරන්කන් නම් කපෝ ටැා ීම ආදයාන කපෝ ක්ොන්කීසිටටස ව්ඟ
කනොටන්කන් නම් කපෝ වටැනි සැපයුම්්රුටන් / ක්ෝන්ත්රාත්්රුටන් සම්ැන්ධ්කලන් ්දිරි
අනා්තකේීම මිට ්ණන් ්ැඳටන ිමස සට්ා ැට ල කනොටැක
6) ටයාපාර ලිලාපදිිංචි ්ර ඇති ස්ටභාටල කපෝ
ලිලාපදිිංචි ්ර්ත පැ්

ස අදාළ භාණ්ඩ පා කසේටා සඳපා සැපයුම්්රුටන්

7) ලිලාපදිිංචි සමිතිටටස රු 2,000,000/= (රුපිලම මිලිලන කද්්) උපරිමලස ලසත් ක්ොන්ත්රාත් ටැඩ,
කපොදු මුදම චක්රකමඛ අිං් 01/2012 ස අ ලට ටැා්ත පැ්
8) ටාපන පිරිසිදු කිරීකම් පා නඩත්ුර කසේටා සඳපා ලිලාපදිිංචි ්රන සැපයුම්්රුටන්, අටනය ූලලි්
උප්රණ පා පපසු්ම් සනාථ කිරීකම් ිමස්තර අලදුම්පත්රල සමඟ අමුණා ්දිරිපත් ්ළ යුුරයි
9)

සැපයුම්්රුටන් කටත අත්ති්ාරම් කිසිටක් ල ක්ට ල කනොටැක

10) ලිලාපදිිංචි කිරීම සඳපා වූ අලදුම්පත් සිලමට කදන ටද ආදයාන ආ්ෘති පත්රලස අ ලට ස්ස් ක්ොස කපෝ
අපකේ අන්තයාජාටකලන් කපෝ මුද්රා තැන ටද තම ලිපිනල ලි ල ලිපි ්ටරකේ ැපා වවීම මන්න් කපෝ
ටැා්ත පැ් ආපසු ක්ට ල කනොටැන තැන්පත් මුදට “දස්ත්රික් ල කමකම්ද දස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය
- අම්පාර” නමින් ඇති ිංකා බැිංකුකේ අම්පාර ාඛාකේ අිංක 7042024 දරණ ගිණුමස ැැර ්ළ
යුුරල ැැිංකුටස ක්ටන ටද මුදම තැන්පත් කුිමතාන්සිල අලදුම්පත සමඟ අමුණා “දස්ත්රික් ල කමකම්ද
දස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා යද අම්පාර” ලන ලිපිනලස 2020-12-20 දින කපෝ ස කපර ටැබීමස
සැටැස්ිමල යුුරයි ්මම්ම්පත ැපා වට ල ටැන ලිපි ්ටරකේ ටම්පස ්පළ ක්ළටකයා “2021 වර්ෂය
සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම” ල ලකටන් සඳපන් ක්ොස ලියාපදිංචි තැපෑකටන් විමල යුුරල
11) ලිලාපදිිංචි ්ර ්ැනීම සඳපා අකේක් ලෂිත සැපයුම්්රුටන් සෑම භාණ්ඩල්ස කපෝ කසේටාට්සම ආපසු
ක්ට ල කනොටැන තැන්පත් මුදට කටස රු.500/= ් මුදටක් ල “දස්ත්රික් ල කමකම්ද දස්ත්රික් ල කමකම්
කාර්යා ය - අම්පාර” නමින් ඇති ිංකා බැිංකුකේ අම්පාර ාඛාකේ අිංක 7042024 දරණ ගිණුමස
ැැර ්ළ යුුරල ැැිංකුටස ක්ටන ටද මුදම තැන්පත් කුිමතාන්සිල අලදුම්පත සමඟ අමුණා විමල
යුුරල
12) 2020-12-20 දිකනන් පසුට ටැකැන අලදුම්පත් සිලමට තික් ලකෂේප ්ර ල ටැක
13) ටැඩිදුර ිමස්තර සඳපා www.ampara.dist.gov.lk ලන කට අඩිමලස පිිමසීකමන් කපෝ “දිස්ත්රික් ල කම්ම්
්ායාලාටල - අම්පාර” ්ායාලාටකේ දුර්ථන අිං් 063-2222037 ස ඇමතීකමන් කපෝ ටැා්ත පැ්

ආ ර් අයුසම්පත්රය.
2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.
දස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය- අම්පාර
1. ටයාපාරි් ආලතනකේ නම
2. ටයාපාරි් ආලතනකේ ලිපිනල

-

3. දුර්ථන අිං්ල

-

4. ෆැක් ලස් අිං්ල

-

5. ටයාපාරල ලිලාපදිිංචි අිං්ල

-

(පිසපත අමුණා තිබිල යුුරයි)
6. ටයාපාරකේ ස්ටභාටල

-

7. ලිලාපදිිංචි ්ළයුුර භාණ්ඩ/ කසේටා ්ට්සට

-

අයිතමලන්

භාණ්ඩ / කසේටා ිමස්තර

8. ැැිංකු්රුටන්කේ නම්

-

9. ණල පපසු්ම් ටැාීමකම් ්ාටසීමාට

-

10. සැපැයුම් ්ළ පැකි දිස්ත්රික් ල්ටට නම්

-

11. ටැට් (VAT) ැදු ලිලාපදිිංචි අිං්ල (තික නම්) 12. ිමදුත් තැපැම ( කම්ම) ලිපිනල

-

මා ිමසින් සපලා ඇති කතොරුරරු සිලමට සතය පා නිටැරදි ැටත්, අම්පාර දිස්ත්රික් ල කම්ම් ිමසින්
නියාකීන ්ර ඇති ක්ොන්කීසිටටස ලසත්ට භාණ්ඩ/කසේටා සපලන ැටත් කමයින් සපති් ්රමි
ලිලාපදිිංචි ්ාස්ුරට සඳපා රු
් මුදටක් ල
දින මපජන ැැිංකු නාඛාකේ
තැන්පත් ්ර වම මුදම තැන්පත් කුිමතාන්සිල කම් සමඟ අමුණා වටමි

අලදුම්්රුකේ අත්සන
(නිට මුද්රට)

නම

දිනල

