නුවරඑළිය මහා නගර සභාව
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම -2019
2019 වර්ෂය තුළදී පහත උපලේඛණලේ සදහන් සැපයුම් සදහා නුවරඑළිය මහා නගර
සභාලේ ලියාපදංචි වීමට අලේක්ෂා කරන නිෂ්පාදකයින්ලගන්/ සැපයුම්කරුවන්ලගන්/
නිලයෝජිතයන්ලගන්/ රාජ්ය ආයතනයනලගන් යන ඕනෑම පුද්ගලයකුලගන් පහත සදහන්
ලකොන්ලද්සිවලට යටත්ව ඉේලුම්පත් කැදවනු ලැලේ.
01.අයදුම්පත් 2018-10-31 දිනට ලපර නාගරික ලකොමසාරිස් මහා නගර සභාව
නුවරඑළිය යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලලන් එවීලමන් ලහෝ ලගනවිත් මහා නගර
සභා සැපයුම් ඒකකය ලවත භාර දිලමන් ලියාපදිංචි විය හැකි අතර, අයදුම්පත
බහලන කවරලේ වම් පස ඉහළ ලකළවලර් “2019 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන්
ලියාපදිංචි කිරිම“ යනුලවන් සදහන් කළ යුතුය. (ලමම දැන්විලම් සදහන් ආකෘතියට
අනුකූලවන පරිදි අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.)
02.ලියාපදිංචි කිරිලම් ගාස්තු වශලයන් රු. 1170/- (රජ්ලේ බදු මුදේ සමග) ආපසු
ලනොලගවන මුදලක් මහා නගර සභා සරේ ලවත ලගවීලමන්, නාගරික ලකොමසාරිස්
නුවරඑළිය නමින් ලියන ලද ලෙක්පතකින්, මුදේ ඇණවුමක් මගින් ලහෝ මහා නගර
සභාව රැස්කිරිලම් මහජ්න බැංකුලේ ගිණුම් අංක 134-1002-400-17-534 බැර
කිරිලමන් ලබාගන්නා රිසිට් පතක් අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.( වැට් බදු
අංකය - 40910946-7000)
03.නුවරඑළිය මහා නගර සභාව විසින් අනුමත කිරිලමන් අනතුරුව නුවරඑළිය මහා
නගර සභාලේ සැපයුම්කරුලවකු ලලස ලියාපදිංචි කරන ලද සැපයුම්කරුවන්ට ඒ
පිළිබද ලිඛිතව දැණුම් ලදනු ලැලේ.
04.සපයනු ලබන භාණ්ඩ නියමිත ප්රමිතින්ට හා ආදර්ශවලට අනුකූල විය යුතු අතර
ගිවිසුම ප්රකාරව සැපයීම් සිදු ලනොකරන සහ මිළ කැදවීම් වලට අවස්ථා තුනකදී
ප්රතිොර ලනොදක්වන සැපයුම්කරුවන්ලේ නම් ලියාපදිංචි ලේඛණලයන් ඉවත් කිරීමට
කටයුතු කරණු ලැලේ.
05.මහා නගර සභාව විසින් ගනු ලබන තීරණය අවසන් තිරණය ලේ.
05.I.සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිමම් මකොන්මේසී
• ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ට අමතරව අවශය අවස්ථාවලදි ලවනත්
මිලගණන් කැඳවා භාණ්ඩ මිලදි ගැනිලම් බලය ලමම සභාවට/නාගරික
ලකොමසාරිස්ට ඇත.

• අවශය අවස්ථාවලදී සාම්පේ හා ආකෘති ඉදිරිපත් ලනොකරන හා ඇණවුම්
පරිදි නියමිත ලේලාවට, ප්රමිතියට සහ උසස්
ගුණාත්මක භාණ්ඩ
ලනොසපයන සැපයුම්කරුවන්ලගන් ලියාපදිංචිය කිසිදු පූර්ව දැනුම්දිමකින්
ලතොරව අවලංගු කරනු ලැබිය හැකිය.
• භාණ්ඩ සැපයු දින සිට අවම වශලයන් දින 45 ක ණය පහසුකම්
සැපයුම්කරුවන් විසින් ලබා දිය යුතුය.
• සැපයුම්කරුවන්ට අත්තිකාරම් මුදේ ලගවනු ලනොලැලේ.
අයිතම අිංක 01
කාර්යාලිය උපකරණ සැපයීම
01.කාර්යාල ලී බඩු හා උපකරණ සැපයීම (දැව, යකඩ හා ේලාස්ටික්)
02. පරිගණක යන්ත්ර හා පරිගණක මුද්රණ යන්ත්ර, ඡායාපිටපත් යන්ත්ර, යතුරු ලියන,
ලරෝනිලයෝ යන්ත්ර, ෆැක්ස් යන්ත්ර, ස්කැනර් යන්ත්ර
03. ලේලා සටහන් යන්ත්ර, ඇගිලි සළකුණු යන්ත්ර සැපයීම
04.කැමරා, ලප්රොලජ්ක්ටර් සහ විඩිලයෝ උපකරණ ( රූපවාහිනි, සීඩී/ඩීවිඩී ේලයර්,
සීඩී/ඩීවිඩී ලරලකෝඩර්/ ආදිය සැපයිම
අයිතම අිංක 02
කාර්යාල පාරිමභෝගික ද්රවය සැපයිම
05. ලිපි ද්රවය, පරිගණක මුද්රණ ද්රවය සහ පරිගණක පාරිලභෝගික ද්රවය සැපයීම
06.කාර්යාලීය මුද්රණ කටයුතු පින්තූර රාමු කිරිම හා දැන්වීම් පුවරු ඇදිම.
07.රබර් මුද්රා, දින මුද්රා නාමපුවරු, පදක්කම් හා කුසලාන, බැජ් සිහිවටන ඵලක හා
අකුරු නිර්මාණ සැපයීම.
08.නිල ඇදුම් සදහා නිළ ඇදුම් ලරදි, කාර්යාල ලම්ස ලරදි හා තිර ලරදි සැපයීම
09.පුස්තකාල ලපොත් ග්රන්ථ සැපයීම
10.මසා නිම කළ ක්රීඩා ඇදුම් සැපයීම
11.ක්රීඩා භාණ්ඩ/ ක්රීඩා උපකරණ සැපයිම
අයිතම අිංක 03
කාර්යාල පාරිමභෝගික මසේවා සැපයීම
12.පරිගණක හා ඡායාපිටපත් යන්ත්ර අළුත්වැඩියා කිරිම හා ලසේවා කිරීම
13.පරිගණක මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ස්ථාපනය කිරිම හා උපලද්ශාත්මක ලසේවා
සැපයිම
14.ආරක්ෂක ලසේවා සැපයීම
15.කුලී පදනම මත ප්රවාහන ලසේවා හා ඉඩම් වාහන සැපයීම
16.කාර්යාල උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරිම හා නඩත්තුව
17.ඇමතුම් ලසේවා සහ සනීපාරක්ෂක ලසේවා සැපයීම
18.අභයන්තර දුරකථන ලසේවා අලුත්වැඩියා හා නඩත්තුව

19.පුහුණු, නුපුහුණු ශ්රම සැපයීම (ලපදලර්රු, වඩු කාර්මික, කම්කරු ආදිය)
20.වීඩිලයෝ කිරිම හා ඡායාරූප මුද්රණය
21.ශේද විකාශන පද්ධති කුලියට දීම
22.විදුලි උපකරණ හා විදුලි ජ්නක යන්ත්ර අලුත්වැඩියාව
23.පෑස්සුම් වැඩ
24.විදුලි කාර්මික ලසේවය
25.වාහන කුලියට සැපයීම/ (ට්රැක්ටර්/මගීවාහන/ටිපර් රථ/ කම්පැක්ටර් රථ/ ගස් කපන
යන්ත්ර ආයදිය)
26.යන්ත්ර හා යන්ත්ර උපකරණ කුලියට සැපයීම
අයිතම අිංක 04
ආහාර ද්රවය සැපයීම
27.ලකටි ආහාර, බීම වර්ග පානීය ජ්ලය හා ලක්ටරින් ලසේවා සැපයීම
අයිතම අිංක 05
මසෞඛ්ය ආරක්ෂක උපකරණ හා ඖෂධ වර්ග සැපයිම
28.බටහිර ඖෂධ වර්ග සැපයීම
29.ආයුර්ලේද ඖෂධ වර්ග ( වියලි ඖෂධ නිෂ්පාදිත ඖෂධ, අමු ඖෂධ , ලතේ වර්ග
සැපයීම)
30.වවදය උපකරණ සැපයීම
31.සනීපාරක්ෂක ද්රවය, විෂබීජ් නාශක හා ලසේදුම්කාරක (සබන් වර්ග, සනීපාරක්ෂක
දියර වර්ග, පිරිසිදු කිරීලම් දියර වර්ග, ලසෝදන කුඩු වර්ග, සුවදකාරක වර්ග,
බිලිචින් කුඩු (ක්ලලෝරීන්) හා ලසෝඩා සැපයීම.
අයිතම අිංක 6
කෘෂිකාර්මික හා උදයාන අලිංකරණ ද්රවය සැපයීම
32.කෘෂිකාර්මික ලරෝපණ ද්රවය (පැල වර්ග හා බීජ් වර්ග)
33.කෘෂි රාසායන ද්රවය සැපයීම (ලබලහත්, ලපොලහොර, කෘමිනාශක ආදිය)
34.කෘතිම රාසායන මේ ඇතිරූ අලංකරණ අයිතමයන්
35.පිඩලි හා භූමි අලංකරණ අයිතම
36.ලකොම්ලපොස්ට් ලපොලහොර, ලගොම ලපොලහොර, රසායනික ලපොලහොර කෘෂිනාශක ද්රවය
අයිතම අිංක 7
කර්මාන්ත සදහා උපකරණ සැපයීම
37.ජ්ල කර්මාන්ත උපකරණ ( පීවීසී ජ්ලනළ හා උපාංග, HDPE ජ්ලනළ හා උපාංග/
ජීඅයි, ඩීඅයි කාස්ට් අයන් සහ පිත්තල ජ්ලනළ හා උපාංග)

38.වීදි පහන් සදහා අවශය උපකරණ (ටියුේ ලයිට්, ලෙෝක් (ඉලේක්ට්රික් වයර් සහිත)
මකරි බේේ, ලසෝඩියම් බේේ, ආම් සහිත අඩි 4- 40W ඩියුේ ලයිට් ලෙොක් එක
සහිත, අඩි 2- 20W ඩියුේ ලයිට් ලෙොක් එක සහිත, ඉලේක්ට්රික් ලෙෝක් 40W වයර්
සහිත වැනි උපාංග
39.ලුහු ඉංජිලන්රු යන්ත්ර හා උපකරණ සැපයීම
40.ඉරු, දැව සැපයීම (දැව වර්ගය සටහන් කළ යුතුය)
41.සීලර්, ඩුඩ් ෆිනිෂ්, තිනර් වර්ග සැපයීම
42.ආරක්ෂක ඇදුම් හිස් වැසුම් හා පාවහන්
43.සරලන්රු හා යකඩ තහඩු සැපයීම
44.ඇලුමිනියම් හා යකඩ ආශ්රිත නිෂ්පාදන සැපයීම
45.හියුම් පයිේප/ලකොන්ක්රිට් කණු/ මායිම් ගේ/ සිලමන්ති/ බිලලොක්ගේ/ ලකොන්ක්රීට්
ආශ්රීත නිෂ්පාදන සහ ලකොන්ක්රීට් මිශ්රණ
අයිතිම අිංක 8
මගොඩනැගිලි ද්රවය සැපයීම
46. ලගොඩනැගිලි උපකරණ, ඉදිකිරීම් ද්රවය හා ලගොඩනැගිලි සවිකිරිම් උපකරණ
සැපයීම.
47.තීන්ත වර්ග වාර්නිෂ් හා තින්ත ආලේප කිරිමට ගනු ලබන උපකරණ සැපයීම
48.විදුලි සම්න්ධතා උපකරණ සැපයීම
49.ඉදි කිරිම් සදහා අවශය යකඩ, වාලන් සහ ඇලුමිනියම්
50.සිලමන්ති
අයිතම අිංක 9
මාර්ග සිංවර්ධන හා අලුත්වැඩියා සදහා අවශ්ය ද්රවය සැපයිම
51.කළුගේ, ඒ.බී.සී මැටේ සහ වැලි සැපයීම
52.සිලමන්ති සැපයීම
53.තාර සහ දියර තාර (සී. ආර්. එස්. හා සී. එස්. එස්) සැපයීම
54.මාර්ග සළකුණු තීන්ත සැපයීම
55. ලකොන්ක්රීට් නිෂ්පාදන හා ඉන්ටර්ලලොක් ගේ
අයිතම අිංක 10
ප්රදර්ශ්න පැවැත්වීම සදහා අවශ්ය ද්රවය කුලියට සැපයීම
56.ප්රදර්ශන කුට් සහ ලේදිකා
57.විදුලි අලංකරණ කටයුතු
58.ශේද විකාශන පද්ධති
59.පුටු ලම්ස හා උත්සව භාණ්ඩ

අයිතම අිංක 11
කසළ ප්රවාහන උපකරණ සැපයීම
60.කසළ ප්රවාහන ට්රැක්ටර් හා ලට්ලර් සැපයීම
61.කසළ ප්රවාහන අත්කරත්ත සැපයීම
62.කසළ එකතුකිරීම සදහා ේලාස්ටික් භාජ්න සැපයීම
63.කැලි කසළ එකතු කිරිම හා ප්රවාහන ලසේවා ඇතුලු සනීපාරක්ෂක ලසේවා සහ
අලුත්වැඩියාවන්
අයිතම අිංක 12
ප්රවාහන අිංශ්ය සදහා උපකරණ සැපයීම
64.ටයර්, ටියුේ හා බැටරි සැපයීම
65.රථ වාහන අමතර ලකොටස් (වෑන්, ලමෝටර් සයිකේ, ට්රැක්ටර්, ගේලරෝේ ඇතුලු
සියලු වාහනවල අමතර ලකොටස්)
66.ගිනි නිවීලම් උපකරණ (සවිකිරිම් ඇතුළුව)
67.වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම
68.වාහන ලසේවා කිරීම
අයිතම අිංක 13
ඉදකිරිම් සදහා මකොන්ත්රාත්කරුවන් හා පුහුණු / නුපුහුණු ශ්රමිකයින්මේ මසේවා සැපයීම
• (ලකොන්ත්රාත්කරුවන්, ඉදිකිරිම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිලේ (CIDA)
ලියාපදිංචිය පාදක කර ගනු ලැලේ.)
වැඩි විස්තර හා පැහැදිලි කිරිම් නාගරික ගණකාධිකාරිලගන් ලබාගත හැකිය.
දුරකථන අංක- ( 052-2222275)

එස්.පී.ලක්.ලබෝධිමාන්න,
නාගරික ලකොමසාරිස්,
මහා නගර සභාව,
නුවරඑළිය.

2019 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමම් අයදුම්පත
1. අයදුම්කරුලේ ආයතනලේ නම :-.........................................................................
2. ආයතනලේ ලිපිනය :- .........................................................................................
3. දුරකථන අංකය :- ස්ථාවර....................................... ජ්ංගම....................................
4.විදුත් තැපැේ ලිපිනය :-.........................................................................................
5. ලියාපදිංචි වීමට අලේක්ෂිත අයිතම අංකය:අයිතම අංකය

අනු අංකය සමග භාණ්ඩ/ලසේවා

6. සැපයුම් කල හැකි ලවනත් භාණ්ඩ හා ලසේවා ඇත්නම් ඒවා පිළිබද විස්තර:-...............
................................................................................................................................
7. වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීලම් අංකය හා දිනය
8. එකතු කළ අගය මත බදු ලගවීලම් (VAT) අංකය
(සහතිකය කරන ලද පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය)
9. මුදේ ලගවු රිසිට් පලත් අංකය සහ දිනය(රිසිට් පලත් පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය):සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීලම් ලකොන්ලද්සි හා නියමයන්ට යටත්ව අදාල භාණ්ඩ හා
ලසේවාවන් සැපයිමට බැදි සිටින බව සහතික කරමි.
අත්සන

:-.............................................................

නම

:-..............................................................

රබර් මුද්රාව

:-...........................................................

