மாவட்ட செயலகம்

- அம்பாறை

2021 ஆண்டிற்கான வழங்குநர்கறைப் பதிவு செய்தல்
அம்பாறை மாவட்ட செயலகத்திற்கு மற்றும் பிரததெ செயலகங்களுக்கு
தெறவகறை

வழங்கும்சபாருட்டு

பதிவுறை

செய்ய

எதிர்பார்க்கும்

2021 வருடத்திற்கான சபாருட்கள் மற்றும்
தறகறமகறை

உறடய

உற்பத்தியாைர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தகாரர்கைிடமிருந்து விண்ணப்ப படிவங்கள் தகாரப்படுகின்ைன.

வழங்குநர்கள்,

பகுதி – I
சதாகுதி

சபாருட்கள் – விபரம்

இல

G-1

அலுவலக,பாடொறல தைபாடங்கள்

G-14

கல்விொர் உபகரணங்கள்

G-2

அலுவலக உபகரணங்கள்

G-15

விறையாட்டு உபகரணங்கள்

G-3

அலுவலக

G-16

இறெக் கருவிகள்

G-19

விவொய சபாருட்கள்

G-20

உரவறககள், விவொய இரொயனப் சபாருட்கள்

G-21

விவொய விறதகள், நடுறகப் சபாருட்கள்
கால்நறடகைின் உணவுகள், மருந்துகள் மற்றும்

காகிதாதிகளும்,

எழுதுகருவிகளும்

G-4

புத்தகங்களும்,பருவ

சவைியீடுகளும்

G-5

கட்டடப் சபாருட்கள்

G-6

கட்டட

பிரிவிடுதலும்

(Portioning)

அலங்காரமும்.

G-7

மின் உதிரிகளும், சபாருத்திகளும்

G-22

G-8

கணனிகளும், உதிரிகளும்

G-23

G-9

ெமூக நலன் சபாருட்கள்

G-24

கால்நறடகளும்,கால்நறட உபகரணங்கள்

G-10

மின் உபகரணங்கள்

G-25

மீ ன்பிடி சதாடர்பான சபாருட்கள்

G-11

சதாடர்பு ொதனங்கள்

G-12

தமாட்டார் வாகான உதிரிப்பாகங்கள்

G-13

சபாது

மற்றும்

உபகரணங்கள்

வட்டுப்
ீ

றகத்சதாழில்

ெம்பந்தமான

(நூல், ொயம் தபான்ைறவ)

மூலப்சபாருட்கள்

பாவறன

சதாகுதி

செறவகள் – விபரம்

இல

S-1

ஏறனய சபாருட்கள்

கடிதத்தறலப்பு புத்தகங்கள், சவைியீடுகள், அச்ெிடுதல், சுவசராட்டிகள், பாதாறதகள் அச்ெிடுதல், சபயர்
பலறக, குைியீட்டு பலறக எழுத்து சபாைித்தல், புத்தகம் கட்டுதல், அச்சு அடிச் ெட்டம் (Block)

S–2
S–3
S–4
S–5
S–6
S–7
S–8

தயாரித்தல் இைப்பர் முத்திறர, திகதி முத்திறர தயாரித்தல்.

அலுவலக மற்றும் பாடொறல தைபாடங்கள் திருத்தம் செய்தல்.
அலுவலக தபாட்தடா பிரதி இயந்திரங்கள், றடப்றரட்டர்கள், தரானிதயா சமெின்கள் மற்றும் மின்
உபகரணங்கள் பழுது பார்த்தலும் தெவிஸ் செய்தலும்.

கணனிகள், பிரின்டர்கள் பழுது பார்த்தலும் தெவிஸ் செய்தலும்.
குைிரூட்டிகள், மின் உபகரணங்கள் மற்றும் மின்வயர்கள் பழுது பார்த்தலும் தெவிஸ் செய்தலும்.
பாதுகாப்பு தெறவகறை வழங்குதல்.
சுத்திகரிப்பு தெறவகள் வழங்கல், கட்டட தைங்கள், கதவுகள், ஜன்னல்கள், திறரச்ெீறலகள் சுத்திகரிப்புச்
செய்தல்.

வாகனம் பழுது பார்த்தல்:- இயந்திர மின் இறணப்பு

(Tinkering) பழுது

(Circuit)

கறை பழுது பார்த்தல், தகடுகள்

பார்த்தலும், சபயின்ட் அடித்தலும், டீெல் மற்றும் சபற்தைால் வாகனங்கள் பழுது

பார்த்தல், குைிரூட்டிகள் சபாருத்துதலும் பழுது பார்த்தலும், வாகனங்கைின் இருக்றக குஷன் கவர்

S–9

அறமத்தலும்.

வாகனம் பராமரித்தல்:- கால அட்டவறணப் பிரகாரம் தெவிஸ் செய்தல், ெில்லு ஒழுங்கு பரிெீலித்தல்,

(Alignment) ெில்லு

S – 10
S – 11

ெமன் செய்தலும், டயர் மாற்ைம் செய்தலும் மற்றும் வாகன உட்புை தெவிஸ்

செய்தலும் மினுக்கம் செய்தலும்.

வாகனங்கள் மற்றும் நிர்மாண தெறவ இயந்திரங்கறை வாடறகக்கு அல்லது குத்தறகக்கு வழங்கல்.
ஏறனய செறவகள்:- ெறமத்த உணவுகள் மற்ைம் ெிற்றுண்டி வழங்கல் மற்றும் தமலதிகமான
தெறவகள்.

S - 12

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாழிநுட்ப செறவகள்:- ஆவணப்படம், வறலத்தை தமம்பாடு.

பகுதி - I I
ஒப்பந்ததாரர்கறை பதிவு செய்தல்
ஒப்பந்ததாரர்கறை பதிவு செய்து சகாள்வதற்குரிய தகறமகள் :-

1. CIDA

நிறுவனத்தில் நிருமாணதாரர்கைாகப் பதிவு செய்து சகாண்டுள்ை ஒப்பந்ததாரர்கள் ரூபா 10,000,000/= (ரூபா

பத்து மில்லியன்) வறரயிலான ெிைிய ஒப்பந்த தவறலகைின் சபாருட்டுத் தம்றமப் பதிவு செய்து சகாள்ைத்
தகுதியுறடதயாராவர். அத்துடன் பதிவு செய்து சகாண்டுள்ை ெங்கங்கள் ரூபா 2,000,000 (ரூபா இரண்டு மில்லியன்)
சபறுதியான ஒப்பந்த தவறலகறை செய்யும் தகுதிறய சகாண்டிருக்கும்.

2.

தகறமகறையும்

3.

நிர்மாண

உறடறமகறையும்

உறுதிப்படுத்துவதற்கான

ொன்ைாவணங்கள்

ெமர்ப்பிக்கப்பட

தவண்டும்.

(அவற்ைின் பிரதிகள் விண்ணப்பத்துடன் ெமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும்)
தவறலகளுக்கு

பதிவு

செய்து

சகாள்ை

விரும்பும்

ஒப்பந்தத்தாரர்கள்

மீ ள்

அைிக்கப்படாத

கீ ழ்

குைிப்பிடப்பட்ட றவப்பு சதாறகயிறன “மாவட்ட செயலாைர் நிதி பிரிவு மாவட்ட செயலகம் – அம்பாறை” எனும்
சபயரில் உள்ை 7042024 எனும் இலங்றக வங்கி கணக்கில் றவப்பில் இடப்படல் தவண்டும். றவப்பிடலப்பட்ட
பணத்திற்கான றவப்புச் ெீட்டு விண்ணப்ப படிவத்துடன் இறணத்து..................................
முன்பாக “மாவட்ட செயலாைர் மாவட்ட செயலகம் – அம்பாறை”

ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு

எனும் முகவரிக்கு அனுப்பிறவக்கப்படல்

தவண்டும். விண்ணப்பங்கள் அனுப்பும் தபாது தபால் உறையின் இடது பக்க தமல் மூறலயில் “2021

ஆம்

ஆண்டிற்கான ஒப்பந்ததாரர்கறை பதிவு செய்தல்” என குைிப்பிட்டு பதிவுத் தபால் மூலம் அனுப்பிறவக்கப்படல
தவண்டும்.

4.

விண்ணப்பப்படிவமும் பதிவு செய்தலும் – பதிவுகறை தமைசகாள்வதற்கு மீ ைைிக்கப்படாத கீ ழ்காணும் சதாறககறை
செலுத்துதல் மூலம் முன் தறகறமயிறன (Pre-Qualification)

உறுதிப்படுத்துவதற்கான படிவத்திறன சபற்றுக்

சகாள்ைல் தவண்டும்.
விண்ணப்படிவம் மற்றும் பதிவுகள் – பதிவுகறை தமற்சகாள்வதற்கு மீ ண்டும் செலுத்தப்படாத கீ தழ குைிப்பிடப்படும் சதா
றகயிறன

தமதல

குைிப்பிடப்பட்டுள்ை

கணக்கிற்கு

வரவு

றவத்து

முழுறமயான

தறகறமயிறன

(Pre-Qualification)

உறுதிப்படுத்தும் மாதிரிப் படிவத்துடன் அதற்கான பற்றுச்ெீட்டிறனயும் இறணத்து அனுப்ப தவண்டும்
ஒப்பந்த சதாறக

பதிவு

கட்டணம்

ரூபா 2,000,000 க்கு ெமமான அல்லது அதற்கு குறைவான ஒப்பந்த சதாறகக்கு

ரூபா 2,000

ரூபா 2,000,000 க்கு அதிகமானதும் ரூபா 5,000,000 க்கு ெமமான அல்லது அதற்கு குறைவான ஒப்பந்த

ரூபா 3,000

ரூபா 5,000,000 க்கு

ரூபா 5,000

சதாறகக்கு

ஒப்பந்த சதாறகக்கு

அதிகமானதும் ரூபா 10,000,000 க்கு ெமமான அல்லது அதற்கு குறைவான

சபாதுவான நிபந்தறனகள்
வழங்குநர்கறை பதிவு செய்தலுக்குரியறவ

1.

விண்ணப்பப் படிவத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்கள் ெமர்ப்பிக்கப்படல் தவண்டும்.

a)

வியாபார பதிவுச் ொன்ைிதழின்

b)

கம்பனிப் பதிவுச் ொன்ைிதழின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிழற்பிரதி.

c)

உணவு வழங்கல் தெறவயாயின் குைித்த பகுதிக்குரிய

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிழற்பிரதி.

PHI/MOH

அலுவலகத்திலிருந்து சபைப்பட்ட

ொன்ைிதழின் பிரதி.

d)

ெம்மந்தப்பட்ட வியாபார அனுபவம் மற்றும் பிரதான வாடிக்றகயாைர்கைின் விபரம்.

e)

வாகன திருத்தம் மற்றும்

தெறவகறை வழங்கும் நிறுவனங்கறை பதிவு செய்யும் தபாது அம்பாறை

பிரதம தமாட்டார் வாகன பரதொதகரின் ெிபார்சுக் கடிதம்.

2.

இவ்வழங்குநர்கறையும்

ஒப்பந்ததாரர்கறையும்

பதிவு

செய்தலானது

2021 ஆம்

ஆண்டுக்கு

மட்டும்

செல்லும்படியாகும். சபாதுவாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழங்குனர்கள்/ ஒப்பந்ததாரர்கைிடமிருந்து விறலமனு
தகாரப்படும். எனினும் ஏறனயவர்கைிடமும் விறலமனு தகாரும் உரிறம சகாள்வனவுதாரருக்கு உண்டு.

3.

விண்ணப்பப்

4.

சபைப்படும் விண்ணப்பப்படிவத்திறன காரணசமதறனயும் முன்றவக்காது ஏற்றுக்சகாள்ைதவா அல்லது

5.

பதிவு செய்யப்பட்ட வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்ததாரர்கள் விறல மனு தகாரப்படும் தபாது அதறன கருத்தில்

படிவத்துடன்

வழங்கப்பட்ட

தகவல்கைில்

பிறழகள்

ஏதும்

காணப்படுமாயின்

அத்தறகய

விண்ணப்பப் படிவங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.

நிராகரிக்கதவா

சகாள்ைாது

மாவட்ட

செயலாைருக்கு உரிறம உண்டு.

விட்டாதலா அல்லது உரிய காலத்தினுள் சபாருைிறன வழங்க அல்லது தவறலயிறன

நிறைவு செய்யாது விட்டாதலா

அல்லது வழங்கப்பட்ட மாதிரி அல்லது நிபந்தறனகறை ஒத்துப்தபாகாமல்

விட்டாதலா அத்தறகய வழங்குநர்கள்/ ஒப்பந்ததாரர்கள் எதிர்காலத்தில் விறலமனு தகாரப்படும் தபாது
கவனத்தில் சகாள்ைப்படமாட்டார்கள்.

6.

வியாபாரம் பதிவு செய்யப்பட்ட தன்றம அல்லது அத்துடன் சதாடர்புபட்ட சபாருட்கள் தெறவகளுக்தக

7.

பதிவு செய்யப்பட்ட ெங்கங்கள் ரூபா

வழங்குநர்கள் பதிவு செய்து சகாள்ை முடியும்.

2,000,000 (இரண்டு மில்லியன்) க்கு மிஞ்ொத ஒப்பந்தங்கறை சபாது

நிதி சுற்று நிருப இல.01/2012 ற்கு அறமவாக சபற்றுக் சகாள்ை முடியும்.

8.

வாகான சுத்திகரிப்பு பராமரிப்புக்காக பதிவு செய்யும் வழங்குநர்கள் ததறவயான அடிப்பறட

9.

வழங்குநர்களுக்கு முற்பணங்கள் எதுவும் வழங்கப்படமாட்டாது.

மற்றும் வெதிகறை உறுதிப்படுத்தும்

10. பதிவுக்கான

விண்ணப்பங்கள்

உபகரணங்கள்

விபரங்கறை விண்ணப்பப் படிவத்துடன் ெமர்ப்பித்தல் தவண்டும்.

யாவும்

தரப்பட்ட

மாதிரியில்

தயாரிக்கப்பட்தடா

அல்லது

எமது

இறணயதைத்திதலா அல்லது முத்திறரயிடப்பட்டு சுயவிலாெம் எழுதப்பட்ட கடித உறைறய அனுப்புவதன்
மூலதமா சபற்றுக் சகாள்ைலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவத்துடன் வியாபார பதிவு ொன்ைிதழ்
பிரதி, உள்ளுராட்ெி ெறபயில் சபைப்பட்ட வியாபார அனுமதி பிரதி (கடந்த வருடத்திற்குரியது) என்பறவயும்
இறணக்கப்பட்டு

2020.12.20

ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்பதாக

“மாவட்ட

செயலாைர், மாவட்ட

செயலகம் - அம்பாறை” எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி றவக்கப்படல் தவண்டும். விண்ணப்பங்கள் அனுப்பும்
தபாது தபால் உறையின் இடது பக்க தமல் மூறலயில்

“2021

ஆம் ஆண்டிற்கான ஒப்பந்ததாரர்கறை

பதிவு செய்தல்” என குைிப்பிட்டு பதிவுத் தபால் மூலம் அனுப்பிறவக்கப்படல் தவண்டும்.

11. மிைைிக்கப்படாத
அம்பாறை”
தவண்டும்.

றவப்புப்

பணம்

ரூபா

எனும் சபயரில் உள்ை
றவப்பிலிடப்பட்ட

500/=

இறன “மாவட்ட செயலாைர் மாவட்ட செயலகம் –

7042024 எனும் இலங்றக வங்கி கணக்கில் றவப்பில் இடப்படல்

பணத்திற்கான

றவப்புச்

ெீட்டு

விண்ணப்ப

படிவத்துடன்

இறணத்து

அனுப்பப்படல் தவண்டும்.

12. 2020.12.20
13. தமலதிக

முடிவுத் திகதிக்கு பின்பு கிறடக்கப்சபறும் விண்ணப்பங்கள் யாவும் நிராகரிக்கப்படும்.

விைக்கங்களுக்கு

செயலகம் – அம்பாறை”
முடியும்.

ampara.dist.gov.lk
அலுவலகத்துடன்

என்ை இறணயதைத்திற்கு

சதாறலதபெி இல

“மாவட்ட செயலாைர் மாவட்ட

.063-2222037

மூலம் சதாடர்பு சகாள்ை

மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம்

2021 ஆண்டிற்கான வழங்குநர்கறைப் பதிவு செய்தல்
அம்பாறை மாவட்ட செயலகம்

1.

வியாபார நிறுவனத்தின் சபயர்

2.

வியாபார நிறுவனத்தின் முகவரி

:-

3.

சதாறலதபெி இலக்கம்

:-

4.

வியாபார பதிவு இலக்கம்

5.

வியாபாரத்தின் தன்றம

6.

பதிவு செய்யப்பட தவண்டிய சபாருட்கள் / தெறவகைின் சதாகுதி :-

:-

சதாறலநகல் (Fax) இல :-

:-

(பிரதி இறணக்கப்படல் தவண்டும்)
:-

சதாகுதி இல

சபாருட்கள் / செறவகள் விபரம்

7.

வங்கியாைர்கைின் சபயர்கள்

8.

கடன் வெதி வழங்கப்படவுள்ை காலப்பகுதி

:-

9.

வழங்கல் செய்யக்கூடிய பிரததெங்கைின் சபயர்கள்

:-

10.

சபறுமதி தெர் வரி பதிவு இல. (இருப்பின்)

:-

11.

மின்னஞ்ெல் முகவரி

என்னால்

சதரிவிக்கப்பட்ட

செயலாைரினால்

:-

:-

விபரங்கள்

விதித்துறரக்கப்பட்ட

யாவும்

ெரியானறவ

எனவும்

நிபந்தறனகளுக்கு

அம்பறை

அறமவாக

மாவட்ட

சபாருட்கள்

மாவட்ட
தெறவகள்

வழங்குவதற்கும் உறுதியைிக்கின்தைாம். பதிவுக் கட்டணம். ரூபா........................................, ..............................................
ஆம் திகதி ............................................, இலங்றக வங்கி கிறையில் றவப்புச் செய்து அதற்கான றவப்புச் ெீட்டு
இத்துடன் இறணத்து அனுப்பப்படுகிைது.

...................................................
விண்ணப்பதாரியின் ஒப்பம்
(உத்திதயாக பூர்வ முத்திறர)

.........................................................
சபயர்

................................................
திகதி

