රත්නපුර මහා නගර සභාව
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
2018 වර්ෂය
2018 ලර්ය වශළ රත්නපුර මශළ නර වභළලට ඳශත වශන් භළණ්ඩ ශළ සවේලළ වෆඳයීම
වශ අලුත්ලෆඩියළ ටයුතු කිරීම, නඩත්තු ටයුතු කිරීම ශළ සොන්ත්රළත් ලෆඩ වශළ රත්නපුර මශළ
නරවභළසේ ලියළඳදිංචි වීමට උනන්දුලක් දක්ලන වෆඳයුම්රුලන්සන්/සොන්ත්රළත්රුලන්සන්,
නිහඳළදයින්සන් වශ සවේලළ වෆඳයුම්රුලන්සන් අයදුම්ඳත් ෆලනු ෆසේ.

භාණ්ඩ සැපයීම : 01
1. ලිපි ද්රලය, ඳළිභසභ ික භළණ්ඩ , මුද්රිත සඳ රම, සණ
2. ළර්යළලීය උඳර

ශළ දෆල භළණ්ඩ

3. ලළසන් ෘශ භළණ්ඩ , ෆබිනට් බඩ් , සවේප්පු
4. විදුලි ශළ විදුත් උඳළිං ශළ විදුලි උඳර

ීවී   ඳශන් ශළ උඳළිං)

5. ස ශ භළණ්ඩ , ජී . අයි ඳයිප්ඳ , පී .වී .සී ඳයිප්ඳ , ජීඅයි තශඩු
6. සියළුම සම ටර් රථ අමතර සොටවහ
7. ටයර් ශළ ටියුේ ශළ බෆටිභ
8. ඉදකිරීම ද්රලය ීසිසමන්ි  , යඩ , ුණු  , ටයිණවහ , සවහබෆවහසට වහ

තශඩු , ීනන්ත දදය)

9. සඩොණ , ේසොක් ණ , ලෆලි , ළුණ ලර් ීසියළුම ලෆලි , ළුණ ලර් වෆඳයීසම්දී
සත රළනු බන වෆඳයුම්රුලන්සන් දඳසු සලන රු.10000.00  සඳ තෆන්ඳතුලක්
අයරනු ෆසේ.)
10. ලි වශ දෆල ලර් , උ
11. ඳිභ

 , ඳිභ

12. ඳිභ

 මුද්ර

ලී , දර , දෆල මුක්කු

 දශ්රිත උඳර

ශළ මෘදුළිං

ය වශළ අලය ඩදළසි වශ මුද්ර

13 . සියළුම වනීඳළරක් උඳර

වශ සවෞයළරක් උඳර

14. ක්රීඩළ වශ සුබවළධන භළණ්ඩ
15. නිෂ සඳුම් වශළ සරද , වඳත්තු , බූට්වහ දදය
16. සොන්ක්රීට් යුයුම් ඳයිප්ඳ ළනු ෆබලි
17. තළර වශ ස ළවහ ලර්
18. ඖධ ලර්

ටයුතු

සසේවා සැපයීම : 02
1. මිනින්සද රු සවේලළ
2. තක්සවේරු සවේලළ ීඉඩම් ශළ සොඩනෆිකලි)
3. සඳෞද්ලි දරක් සවේලළ
4. සඳෞද්ලි පිිභසිදු කිරීසම් සවේලළ
5. සම ටර් රථ , ට්රෆක්ටර් රථ ශළ සට්ර් ලළශන සතුළු සියළුම යන්සත්ර ඳර
අළුත්ලෆඩියළ කිරීම.
6. මුද්ර

ලෆඩ.

7. එතු කිරීසම් යන්ත්ර , අනු පිටඳත් යන්ත්ර , ාළයළ පිටඳත් යන්ත්ර සෆක්වහ
යන්ත්ර , ඳිභ

 අළුත්ලෆඩියළ කිරීම.

8. ිකණි නිවීසම් උඳර

ශළ දරක් උඳර

වෆඳයීම , නඩත්තුල ශළ සවේලළ කිරීම.

9. සම ටර් රථ ලළශන සවේලළ කිරීම.
10. ෆමරළ ශිණපීය සවේලළ
11. සම ටර් යළන්ත්රි ශිණපීය ඉිංනේසන්රු සවේලළ.
12. විදුලි ඉිංනේසන්රු ශිණපීය සවේලළ.
13. ක
14. ඳිභ

අඳද්රලය ෂම

ළර

උඳසද්න සවේලළ.

 මෘදුළිං ඳද්ධි  උඳසද්න සවේලළ.

15. ලළයුවමීර

අළුත්ලෆඩියළල / සවේලළ කිරීම / නඩත්තු සවේලළ වෆඳයීම.

16. ඉිංනේසන්රු උඳසද්න සවේලළ ීමශළ ඳිභමළ

ඉදකිරීම් ලයළඳෘි ).

17. ඉදිභඳත් රනු බන වෆසුමට අනුල සර ර් ටර්වහ වඳයළ වවි කිරීම.
18. ඉදිභඳත් රනු බන වෆසුමට අනුල ළප්ඳ වඳයළ වවි කිරීම.
19. ඉදිභඳත් රනු බන වෆසුමට අනුල සළුමිනියම් ඳළටින් වඳයළ දීම.
20. කිලිටි සරද සවේදීම.
21. නිෂ සඳුම් ශළ ි ර සරද මෆසීම.
22. ප්ළවහටික් නළම පුලරු / වහටිර් වෆඳයීම.
23. වියළි ශළ පිස දශළර ද්රලය වෆඳයීම
24. දදළශනළළර නඩත්තු සවේලළ
25. බෆස යන්ත්ර / ටිඳර් රථ / සොිභ රථ / ෆටපිර් / ස ඩර් / වහෆසේටර් / ට්රෆක්ටර් / ම  
බවහ රථ / සම ටර් රථ / ෆේ රථ කුලී ඳදනම මත වෆඳයීම.
26. භළළ ඳිභලර්ථ සවේලළ
27. අන්තර්ජළ සවේලළ , සලේ පිටු වෆසීම ශළ ඳිභ
28. අක්රීය යතුරු ලියන අළුත්ලෆඩියළල / සවේලළ කිරීම.
29. ලළශන සය යතළ වශි  බළදීම.

 ජළ සවේලළ වෆඳයීම.

සකොන්සේසි :
1. ලියළඳදිංචි වීමට බළසඳොසරොත්තු ලන අයදුම්රුලන් දඳසු සලනු සනොබන රු. 1,000.00 ක්
වශ ලෆට් බද්ද 15% - රු . 150.00 ක්
මුදලින් සශ

සතුළුල මුළු මුද රු. 1,150.00  ළවහතුලක්

" නළිභ සොමවළිභවහ , මශළ

නර

වභළල , රත්නපුර " නමින් ලියන ද

සෙක්ඳතකින් ඉදිභඳත් ෂ යුතුය.
2. සියළුම අයදුම්ඳත් "2018

ලර්ය වශළ

වෆඳයුම්රුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම " යනුසලන්

ලියුම් ලරසේ ලම්ඳව ඉශෂ සෂලසර් වශන් සොට නළිභ සොමවළිභවහ මශළ නර
වභළල, රත්නපුර සලත 2017. 12.15 දනට සශ එදනට සඳර ෆසබන සවේ ලියළඳදිංචි තෆඳසන්
එවීසමන් සශ ඳෆමි

ඉදිභඳත් ෂ යුතුය.

3. එසවේ සත රළනු ෆබූ අයදුම්රුලන්සන් මිෂ 
ඕනම මළර්යකින් වුලද මිෂ 

න් ෆලනු ෆසේ. සසවේ සලතත්

න් ෆවීසම් අයිි ය වභළල වතුය.

4. අයදුම්ඳත පිරවීසම්දී අයිතමයන් කියුඳයක් වශළ ලියළඳදිංචි වීමට අදශවහ රන්සන් නම්, ඒ
වශළ සලන සලනම ළවහතු සවිය යුතු අතර, අයදුම් රනු බන අයිතම අිං ඳෆශෆදලිල
ඉණලුම්ඳසතයු වශන් ෂ යුතුසේ.
5. වෆඳයුම්රුලන් ලියළඳදිංචි කිරීසම් සශ සනොකිරීසම් බය ප්රවම්ඳළදන මිටුල වතුය.
6. ඉණලුම් ෂ විට මිෂ

න් ඉදිභඳත් සනොරන සශ

ට සේළලට භළණ්ඩ ශළ සවේලළ

වෆඳයීමට අසඳොසශොවත් ලන, එසවේ නෆතසශොත් වහීමට ඳත් සනොවිය ශෆකි දළරසේ ශළ
නියමිත පිිභවිතරයන්ට අනුකූ සනොලන දළරසේ භළණ්ඩ ශළ සවේලළ වශ අළුත්ලෆඩියළ ශළ
නඩත්තු ටයුතු වඳයන ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්රුලන්සේ නම් එම නළමසණ

සයන් ඉලත්

රනු ෆසේ.
7. භළණ්ඩ සනවිත් භළරදීමට සඳර සවීම් රන සව ඉණළ සිටින වෆඳයුම්රුලන්සේ
ලියළඳදිංචිය අලිංගු රන අතර, අලම ලසයන් දන 30  ළයක් වශළ

ය ඳශසුම්

වභළලට බළ දය යුතුය.
8. දවහත්රික් මිෂ නියම කිරීසම් මිටුසේ නිර්සද්ශිත අයන් ඉක්මලන මිෂ 
කිරීසම් අයිි ය ප්රවම්ඳළදන මිටුල වතුය.
9. නිසිඳිභද වම්පර්

න් ප්රි ක්සේඳ

සනොරන ද අයදුම්ඳත් ප්රි ක්සේඳ රනු ෆසේ.

10.අයදුම්ඳත්ර ලෆඩරන දනල සඳ. ල. 8.30 සිට ඳ. ල. 3.30 දක්ලළ ළර්යළසේ වෆඳයුම්
අිංසයන් බළත ශෆ.

නළිභ සොමවළිභවහ
මශළ නර වභළල
රත්නපුර

රත්නපුර මශළ නර වභළල
වෆඳයුම්රුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම
01. වෆඳයුම්රු / සොන්ත්රළත්රු / අයිි රුසේ නම :- ...........................................................
.............................................................................................................................................
02. ලියළඳදිංචි ලයළඳළිභ වහථළනසේ / දයතනසේ නම වශ ලිපිනය :- ......................................
............................................................................................................................................
03. a). දුරථන අිංය :- .......................................

b). සෆක්වහ අිංය :-................................

04. ලයළඳළර ලියළඳදිංචි කිරීසම් වශි  අිංය ශළ දනය ීරු ළර පිටඳතක් අමු න්න.)
............................................................................................................................................
05. ඳසුිකය ලවර 03 තුෂ සවේලළලන් / වෆඳයුම් වවන ද රජසේ සශ

රළජය

සනොලන

දයතන ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
06. ඔබ නිහඳළදසයකුද , දනයන රුසලකුද යන ල :-.........................................................
07. ලියළඳදිංචි වීම අසප්ක්ළ රනුසේ පුලත්ඳත් දෆන්වීසම් කුමන සවේලළල / වෆඳයුම් වශළ ද
ීඅිංය වශන් රන්න) ....................................................................................................
08. ඔබ ලයළඳළිභ නුසදනු සිදුරන බෆිංකුරුසේ/රුලන්සේ නම් ........................................
09. ීසවීම් පියවීම වශළ බළදය ශෆකි උඳිභම ළය ශළ උඳිභම ලටිනළම)
රු . ............................. දක්ලළ වශ ළය ............................ දක්ලළ සමම
ඉශත ළණ්ඩ වශළ

ලටිනළම
දයතනයට

ය ඳශසුම් බළදය ශෆ.

10. සමම දයතනයට ඉශත ළණ්ඩ වශළ ප්රලළශන ඳශසුම් බළදය ශෆකිද යන්න :- ඔේ/නෆත
ීඅදළ ලෙනයට යටින් ඉරක් අඳින්න.)
01. අයදුම්ඳත් ළවහතු සලන ද මුද රු. ................................................................................
02. අයදුම්ඳත් ළවහතු සලන ද දනය ශළ දුඳත් අිංය .......................................................
13. ලෆට් වශළ ලියළඳදිංචි නම් අිංය ීරු ළර පිටඳතක් අමු න්න.) ................................
සමම අයදුම්ඳසතයු මළ විසින් වශන් ර සි  රුු  වතය ශළ නිලෆරද බලත් 2018 ලවර
තු රත්නපුර මශළ නර වභළලට අලය වෆඳයුම් ශළ සවේලළලන් වශළ ලියළඳදිංචි වීමට
ෆමෆත්ත ප්රළ රන බලත් සමයින් වශි  රමි.

දනය : ............................................

............................................
අයදුම්රුසේ අත්වන

