APPLICATION FOR REGISTRATION OF SUPPLIERS
SUPPLY OF LIQUOR ITEMS
YEAR – 2018
LANKA SATHOSA LTD
MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE

Application No;
(for office use)

Total number of pages (of
attached documents) with this
Application…..
1.
Name of the Supplier/Institute: .......................................................................................
......................................................................................................................................................
2.
Mailing Address (Geographical Address): .....................................................................
......................................................................................................................................................
3.
Telephone No: ................................................................................................................
Fax No : ……………..................…………………………….…………………….......
E-Mail Address :.............................................................................................................
Web Site (URL) : ...........................................................................................................
4.

Contact Person : .............................................................................................................
Name

5.

National ID No.

Title

Tele No

Your Business Registration Number and the last amended date:
No :…………………………………….. Date :……………………………….........

6.
VAT No : …………………………..
(VAT Certificate should be attached)
7.
Were you registered with Lanka Sathosa Ltd or/and any other Ministry/Institute as a
Supplier/Contractor during the last year? Yes/ No.
If
“Yes”
please
mention
the
name
of
the
Ministry/Institute:
.....................................................................................................................................................
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8.

Name and Address of the Proprietor:

....……………….........................………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...

9.

Are you applying for registration as a;
a.

Local Supplier? Yes / No.

b.

Local Agent? Yes / No.

If ''Yes'' how many principals are being represented by you? ……………
Name/s and Address/s of the Principle/s
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Please note that you, the local agent have to submit a separate application for each
principal)
c.

Are you applying for registration as the Local Agent of Foreign Principal/s?

Yes / No.
If ''Yes'' how many principals are being represented by you?……………
Name/s and Address/s of the Principle/s
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Please note that you, the local agent have to submit a separate application for each
principal)
d.

Are you applying as an Importer of Accredited Agent/s? Yes / No.

If ''Yes'' how many principals are being represented by you? ……………
Name/s and Address/s of the Principle/s
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Please note that you, the local agent have to submit a separate application for each
principal)
10.

Please give your Banker‟s Name.
Bank

Branch
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Acct No.

11.

The details of Registration Fees/Tender Fees paid to the Finance Division of LSL;

A.
B.
C.

Registration Fee Rs. …………
Item Fees Rs.: ……………..
Number of Items …………

Cash deposit Slip Attached here

I hereby confirm that, I have read and understood the General Instruction, Terms and
Conditions, Special Terms and Conditions specified/issued with this application for
Registration of Suppliers for Supply of Grocery and Liquor Items to Lanka
Sathosa Ltd for the year 2018, under Ministry of Industry and Commerce, I agree with the
said Terms and Conditions.
I certify that the above details provided by me are true and correct.

…………………………………
Signature of the Proprietor
Name :…………………………............................
Designation:………………………………...............
Date: ………………………… (Please affix the Rubber Frank)

For office use only
Date Received :- …………………….2018 Srl No.: LSL/REG/GROCRY & LQR
2018/……
Approved / Not Approved
If not approved state condition of the Application ;
* Incomplete Application Yes / No

* Insufficient Data Yes / No

Chief Executive Officer – LSL
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2018 වර්ෂය සඳහා ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් තව මධ්යසා වර් සපයීමම තවනුතව්
සපයයුම්කරුව් ලියායදංචි කිරීම සඳහා තයොදු උයතෙස්, නියමය් හා තකෝතේසි
ලංකා සත ොස ලිමිටඩ්
කර්මා් සහ වාණිජ අමා යාංශය
කර්මා් සහ වාණිජ අමා යාංශයට අනුබද්ධිත ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් වලත 2018 වර්ෂය
වශළ මධ්යසා වර් සපයීමම වලනුවලන් වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම වශළ අයදුම්ඳත් ලංකා
සත ොස ලිමිටඩ් වලබ් අඩවිය (www.lankasathosa.org) ශරශළ 2018.07.30 දන සිට 2018.08.10
ලන දන දක්ලළ, අයකිරීමකින් වතොරල බළගෆනීම (Download) වශෝ ඳශත වශන් ලිපිනවයහි, 3ලන
මශවහි වහථළපිත මිලදී පනීම් අංශය වලත රු. 1500/= ක් වගලළ වශෝ බළගත ශෆකිය.
1.

2.
වෆමවිටම නිලෆරද වතොරතුරු ඳමණක් වඳයන වව අයදුම්කරුලන්වගන් ඉල්ළ සිටිනු ෆවබ්.
වඳයළ ඇති කලර වශෝ වතොරතුරක් වළලදය බලට වශෝ කලර වශෝ ලෆදගත් වතොතුරක් බළීමවමන්
ලෆකී සිටින බලට වඳනී යන්වන් නම් එලෆනි අයදුම්කරුලකු ලියළඳදිංචි වීම වශළ සුදුසුකම්
වනොබනු ඇත. අවම්පූර්ණ වශෝ අඳෆශෆදලි අයදුම්ඳත් ප්රතිවෂේඳ කරනු ෆවබ්.
3.
අයදුම්ඳතට ඇමිණිය යුතු සියලු ලිපි වල්ඛන අනුක්රමිකල අිංකනය කෂයුතුය. මුළු පිටු විංඛයළල
ප්රධළන අයදුම්ඳවතහි දකුණුඳව ඉශෂ වකෂලවරහි ඳෆශෆදලිල වශන් කෂ යුතුය.
4.

අයදුම්ඳත වමග අමුණළ එවිය යුතු ලිපි වල්ඛණ ඳශත වශන් වේ.

අ.
ලියළඳදිංචිය වශළ ඉල්ලුම් කරන වෆඳයුම්කරුලන්/ආයතන තම අයදුම්ඳත වමග, වශතික
කරන ද, ඳශත වශන් නනතික ලියවිලි (වවසු ලියවිලි වමග) ඉදරිඳත් ක යුතුය.




සීමිත ලගකීම් වහිත වමළගම් - වළිංගමික විංවහථළඳත්රය.
වලනත් ආයතන - ලයළඳළරය ලියළඳදිංචි කිරීවම් වශතිකය.
අදළ භළණ්ඩ වෆඳයීම වශළ නනතික බය ඇති බලට වශතිකය (අත්වන් කරන්නළ
ලයළඳළරවයහි බයත් අය බලට නිතීඥවයකු විසින් වදනු බන වශතිකය)

ආ.
වෆඳයුම්කරු වශෝ ඔහුවේ ප්රධළනියළ නිහඳළදකයළ වනොලන අලවහථළලකීම වෆඳයුම්කරු වශෝ
ඔහුවේ ප්රධළනියළ බය ත්, ගනුවදනුකරු වශෝ වබදළශරින්නළ ලන බලට නිහඳළදකයළ විසින් ලිඛිතල
වශතික කෂ යුතුය.
ඇ.

ලියළඳදිංචි ගළවහතු/අයිතම ගළවහතු වගලන ද මුදල් තෆන්ඳතු ඳත්රිකළවේ මුල් පිටඳත.

5.
විධිමත් ඳරිද වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් අලය සියලු ලිපිවල්ඛන වහිතල, 2018 08.10
ලන දන වශෝ ඊට වඳර ෆවබන ඳරිද ඳශත වශන් ලිපිනයට ලියළඳදිංචි තෆඳ මගින් එවීම වශෝ, එම
ලිපිනවයහි 3ලන මශවහි වහථළපිත මිලදී පනීම් අංශතයහි ලිපි භළරගනු බන කෂමණළකරන
වශළයක වලත අතින් භළර ීමම ක ශෆක.
සභායති
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ්,
අිංක 27, වවතොව මශවල්කම් කළර්යළ වගොඩනෆගිල්,
වලොක්වෝල් වීදය,
වකොෂඹ 02.
වෆඳයුම්කරුලන් විසින් අයදුම්ඳත් බශළලු ලියුම් කලරවේ ලම්ඳව ඉශෂ වකලවර් “සපයයුම්කරුව්
ලියායදංචි කිරීම, ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් - 2018 (මධ්යසා වර් ” යනුවලන් වශන් කෂ යුතුය.
තෆඳවල්ීම වශෝ අතින් භළරීමවම්ීම සිදුලන ප්රමළදයන්ට ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් ලග කියනු වනොෆවබ්.
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අයදුම්කරුව් සඳහා තයොදු උයතෙස්
6.
එක් අයදුම්කරුවලකුවගන්, ඳශත වශන් ඳරිද ලියළඳදිංචි කිරීවම් ගළවහතු/අයිතම ගළවහතු
(ආඳසු වනොවගලන) අය කරනු ෆවබ්;
අ.

ලත්මන්ල මධයවළර වඳයන වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් ලියළඳදිංචි ගළවහතු ;
ලළර්ෂික පිරිලෆටුම (රු. මිලියන)
(ිංකළ වවතොව වලත වෆඳය)
100 ලෆඩි
100 වශ 50 අතර
50 වශ 25 අතර
25 වශ 15 අතර
15 වශ 5 අතර
5 වශ 3 අතර
3 අඩු

අ.
ආ.
ඈ.

ලියළඳදිංචි ගළවහතුල (රු.)
200,000.00
100,000.00
75,000.00
50,000.00
25,000.00
10,000.00
5,000.00

නලතමවයන් මධයවළර වඳයන වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් ලියළඳදිංචි ගළවහතු රු. 75,000.00.
ලත්මන්ල මධයවළර වඳයන වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් එක් අයිතමයක් වශළ ගළවහතුල රු.
5,000.00
නලතමවයන් මධයවළර වඳයන වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් එක් අයිතමයක් වශළ ගළවහතුල රු.
10,000.00 (එනම් නල අයිතම වශළ)

අයදුම්කරුලකු එක් ප්රධළන ආයතයනයකට ලෆඩිවයන් ලියළඳදිංවි කිරීම වශළ ඉල්ලුම් කරන්වන් නම්
එබඳු, එක් එක් ප්රධළනියළ වලනුවලන් වලන් වලන් ලවයන් අයදුම්ඳත් ඉදරිඳත් කයුතුය
(අයදුම්ඳවතහි 9 ලන වේදය බන්න).
ලියළඳදිංචි කිරීවම් ගළවහතු වශ අයිතම ගළවහතු ලංකා සත ොස ප්රධළන කළර්යළවයහි, 3ලන මශවහි
වහථළපිත මුදල් අිංවයහි ගණකළධිකළරී වලත වගවිය යුතුය.
7.
ප්රහනයක් ඉදරිවයහි ඊට උචිත ආකළරයට „„ඔේ/ නෆත” යන්න, ඳෆශෆර ශෆරීමකින් වතොරල
කඳළ දමන්න.
8.
කරුණළකර අයදුම්කරුට අදළෂ වනොලන කලර වශෝ ප්රකළයක් ඉදරිවයන් “අදළෂ වනොවේ”
යන්න වශන් කරන්න.
9.

ලියළඳදිංචි කිරීවමන් ඳසුල යම් වමළගමක තෆඳෆල් ලිපිනවයහි යම් විංවෝධනයක් වශෝ වලනවක් සිදු
වුලවශොත්, එම ඉල්ලීම වෂකළ බනු බනුවේ, එම ඉල්ලීම වමග එකී විංවෝධනයට වම්බන්ධ අදළෂ වමළගම
මගින් නිකුත් කරන ද විංවෝධිත වශතිකවයහි වතය පිටඳතක් ඉදරිඳත් කිරීවමන් ඳමණි.

10.
අයදුම්කරුවේ යම් ප්රමළද වදෝයක් වශෝ අනලධළනයක් වශේතුවලන් ලියළඳදිංචි වීමටවනොශෆකි
වීම වම්බන්ධවයන් කර්මා් සහ වාණිජ අමා යාංශය/ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් ලග කීම භළර ගනු
වනොෆබ්.
11.
ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් වලත 2018 වර්ෂය වශළ මධ්යසා වර් සපයීමම වලනුවලන්
වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීමට අදළ ලෆඩිදුර වතොරතුරු අලය වුලවශොත් ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් හි
ඳශත වශන් නිධළරීන් අමතළ බළගත ශෆක. (කළර්යළ වේළලන් තුෂ ඳමණි)
වළමළනයළධිකළරී (මිීමගෆනීම්)
වේහඨ කෂමණළකරු (මිීමගෆනීම්)

-

දුරකථනය - 011 2307572
දුරකථනය - 011 2307542

සෆක්වහ

-

011- 2307529

:
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12.
රජවේ ප්රවම්ඳළදන මළර්වගෝඳවද් 2006 (භළණ්ඩ වශ ලෆඩ) අිංක 8.11.5 „ඇ‟ දරණ
ලගන්තිවේ උඳවදවහ ප්රකළරල, වකොන්වද්සි ඳෆශෆර ශෆර ඇති/අවළධු වල්ඛණ ගත
වකොන්ත්රළත්කරුලන්වේ ෆයිවහතුවලහි නම් වශන් වෆඳයුම්කරුලන්ට ලියළඳදිංචි වීම වශළ අලවර
වනොෆවබ්.
13.
මිෂගණන් ඉදරිඳත් කෂ ඳසු වෆඳයීම් වශළ අලය ඳරිද වතොග තබළ ගෆනීම වෆඳයුම්කරු
විසින් කෂ යුතු අතර, 2018 ලර්ය වශළ මධ්යසා වර් වෆඳයීම වශළ ලංකා සත ොස ලිමිටඩ්
යටවත් ලියළඳදිංචි ලන අලවහථළවේීම අලම ලවයන් දන 30ක ණය ඳශසුකම් වෆඳයීමට එකඟ විය
යුතුය. (ඳරිඳළනමය වශේතන් මත වමම ණය ඳශසුතම් කළසීමළල වලනවහ විය ශෆක.)
14.
ලියළඳදිංචි ව වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් මධ්යසා වර් මළසිකල වශෝ අලයතළලය ඳරිද ලංකා
සත ොස ලිමිටඩ් වලෂවෆල් වලත වශෝ වබදළ ශෆරීම් ගබඩළ වලත වෆඳයීම වශළ ඇණවුම් මළසිකල
වශෝ අලයතළලය ඳරිද ඉදරිඳත් කරනු ෆවබ්. එවවේ වුලද අලය අලවහථළලන්හිීම වෆඳයුම්කරුලන්
වතෝරළ ගෆනීම වශ ඇණවුම් ඉදරිඳත් කිරීවම් වම්පූර්ණ අයිතිය ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් වතු වේ.
15.
කර්මා් සහ වාණිජ අමා යාංශය වලනුවලන් ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කරනු
බන කම්ටුලක් විසින් සියලු අයදුම්ඳත් වකළ බන අතර, අලය සුදුසුකම් වුරරන ද
අයදුම්කරුලන් ඳමණක් ලියළඳදිංචි වකවර්. අලය සුදුසුකම් වතුටුදළයක වව වම්පූර්ණ වකොට
වනොමෆති වශ ප්රමළද වී ෆවබන අයදුම්ඳත් ප්රතිවෂේඳ කරනු ෆවබ්. එවමන්ම ලියළඳදචි වශ අයිතම
ගළවහතු අය කරවගන තිබියීම වුලද, කමිටුල විසින් එම අයදුම්කරුලන්වේ අයදුම්ඳත් ඳරීෂළකිරීවම්ීම,
සුදුසුකම් වුරරළ වනොමෆති බලට නිරීෂණය වුලවශොත් ලියළඳදිංචිය අලිංු  කිරීමට සිදුලන බලද
අලධළරණය කරමි.
16.
ලියළඳදිංචි වීවම් කළසීමළල අලවන් වීවමන් ඳසු නල ලීයයළඳදිංචියක් වශළ අයදුම් ක ශෆකි
ලන්වන්, ලියළඳදිංචි වීවම් කළසීමළවලහි අලවන් දනවයන් ඳසු, නිහඳළදනය කරනු බන නල
අයිතමයක් වදශළ ඳමණක් ලන අතර එම නිඳෆයුම වශළ ලියළඳදිංචි කරගනු බන්වන්, ලංකා සත ොස
ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කරනු බන මණ්ඩයක් විසින් එම නල නිඳෆයුම අනුමත කිරීමකින් ඳසුල ඳමණක්
බල අලධළරණය කරනු ෆවබ්.
17.
ලියළඳදිංචි වීම වශළ සුදුසුකම් බන වෆඳයුම්කරුලන්, ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් ආය නයට,
2018 ලර්ය වශළ මධ්යසා වර් වෆඳයීම වලනුවලන්, ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් ආය නය සම
වකොන්ත්රළත් ගිවිසුමකට එෆය ය යුතුය.

18.
ඇණවුම් නිවයෝග නිකුත් කිරීවමන් ඳසු ප්රතිාළර වනොදක්ලන/භළණ්ඩ වනොවඳයන වශෝ
ඇණවුමක් නියමිත වේළලට ක්රියළත්මක කෂ වනොශෆකි වශෝ ඉල්ළ සිටි අලවහථළලක නියෆද ඉදරිඳත්
කිරීමට අවඳොවශොවත් ලන වශෝ වෆඳයුම්, පිරිවිතයරයන්ට අනුක වනොලන වශෝ අනුමත නියෆදයට
(SLS/ISO/ITI) වලනවහ වෆඳයුම් ඉදරිඳත් කරන වශෝ වෆඳයුම්කරුවේ ලියළඳදිංචිය දෆනුම්ීමමකින්
වතොරල අලිංු  කරනු ඇත. එලන් අලවහථළලකීම ලියළඳදිංචි ගළවහතු/අයිතම ගළවහතු ආඳසු වගවීමක් සිදු
කරනු වනොෆවබ්.
19.
වෆඳයුම්කරුලන් විසින් වඳයනු බන අයිතමයන්, ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලෂවෆල්
ජළවයහි අවවි කිරීම වශළ වතෝරළගනු බන්වන්ද/නෆතිද යන්න පිළිබල ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ්
වලතින් ඳත් කරනු බන කමිටුලක් විසින් තීරණය කරනු ෆවබ්.
20.
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලෂවෆල් ජළවයහි අවවි කිරීම වශළ වතෝරළගනු වනොබන
අයිතම වශළ ලියළඳදිංචිය ප්රතිවෂේඳ කිරීවම් පූර්ණ අයිතිය ිංකළ වවතොව ලිමිඩ් වතුල ඳලතී.
21.
2017 ලර්ය වලනුවලන් මධ්යසා වර් වෆඳයීම වශළ ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් යටවත්
ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුලන්/වකොන්ත්රළත්කරුලන්වේ ලියළඳදිංචි වල්ඛණය, 2018 ලර්යට අදළ
වෆඳයුම්කරුලන්වේ ලියළඳදිංචිවල්ඛණය නිකුත්ක ඳසු අලිංු  වේ.
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22.
වකොන්ත්රත් ගිවිසුම් අත්වන් කිරිම වදශළ අයදුම්කරුලන්වේ ලියළඳදිංචිය තශවුරු කරගෆනීමට
වඳර, කරුණු ඳශෆදලි කර ගෆනීමට අලයලන අයදුම්කරුලන් වමග ුරර්ල වක්ඡාළලක් (Pre-bid
Meeting) ඳලත්ලනු බන අතර එම දනය ඳසුල දෆනුම් වදනු ෆවබ්.
23.
ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුලන් වලත නිකුත් කරන ඇණවුම් නිවයෝග, වගවීම් වදශළ ලන බිල්ඳත්
නිරවුල් කර ගෆනීම වශෝ වලනත් ඳළනමය කටයුත්තක් වදශළ ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් මිෂීම ගෆනීම්
අිංයට වෆඳයුම්කරුලන් ශට ඳෆමිණ කරුණු විමසීම වදශළ වම වතියකම බදළදළ දන (නිලළඩු දන ශෆර)
වලන් කර ඇති අතර එම දන ශෆර වලනත් දනයන්හිීම මිෂීම ගෆනීම් අිංය වලත වනොඳෆමිවණන වව
කරුණිකල ඉල්ළ සිටිමි.
ශදසිම අලයතළලයක් වශළ ඳෆමිණ කරුණු විමසීමක් අලවයේනම් දුරකථනය මගින් මිීමගෆනීම්
අිංවයහි කෂමණළකරුවලකු අමතළ දනයක් වශ වේළලක් බළවගන ඳෆමිණි යුතුය.
ඉශත වදශන් අලයතළ වදශළ ඳෆමිණිවමන් ඳසු, මිීමගෆනීම් අිංවයහි කෂමණළකරුවලකු ශමුවී
කරුණු විමසිය යුතු අතර, කළර්ය මණ්ඩේ වවසු වමළජිකයින් ශමු වී කරුණු විමසීවමන් ලකින
වවට ඉල්ළ සිටිනු ෆවබ්.
24.
2018 ලර්ය වශළ ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත මධ්යසා වර් වෆඳයීම වශළ
වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම වලනුවලන් විවේ උඳවදවහ, නියමයන් ශළ වකොන්වද්සිද නිකුත් කර
ඇති අතර, ඒ අනුලද ක්රියළක යුතුය.
25.
ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් වලත 2018 වර්ෂය සඳහා මධ්යසා වර් සපයීමම වලනුවලන්
වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම වම්බන්ධල අලවන් තීරණය ගෆනීවම් අයිතිය කර්මා් සහ වාණිජ
අමා යාංශතේ ත කම් වලනුවලන් සභායති - ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් වතු වේ.
සභායති
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ්,
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ්,
අිංක 27, වවතොව වල්කම් කළර්යළ වගොඩනෆගිල්,
වලොක්වෝල් වීදය,
වකොෂඹ 02.
2017 වදවෆම්බර් 08 දන
වෆ.යු. ඳරිගණක ඳද්ධතියට දත්තයන් ඇතුත්ක යුතු බෆවින් අයදුම්ඳත ඉිංග්රීසි භළළවලන් වම්පූර්ණ
ක යුතුය.
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2018 වර්ෂය සඳහා ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් තව මධ්යසා වර් වෆඳයීම වලනුවලන්
සපයයුම්කරුව් ලියායදංචි කිරීම සඳහා විතශේෂ තකෝතේසි
වෆඳයීම
1.
වෆඳයුම්කරුලන්ට නිකුත් කරන ඇණවුම් නිවයෝග (Purchase Order – PO) අනුල, නියමිත
ප්රමිතිවයන් යුතු භළණ්ඩ, වෆඳයුම්කරුලන් විසින් තමන්වේ ප්රලළශන ඳශසුකම් වයොදලළ ගනිමින්, අදළ
වලෂවෆට/ගබඩළලට (ඇණවුම් නිවයෝගවශහි වශන්) රැවගන වගොවහ භළරදය යුතුය. ප්රලළශන
ඳශසුකම් වශළ ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලතින් වගවීමක් කරනු වනොෆවබ්.
2.
නියම්ත ප්රමිතිය වනොමෆති, ඇසුරුම් විනළ වී ඇති/ඳළුදු වී ඇති භළණ්ඩ බළ ගෆනීම,
වලෂවෆල්/ගබඩළලන් විසින් ප්රතිවෂේඳ කරනු ඇත. එලෆනි අලවහථළලන්හිීම වෆඳයුම්කරු විසින් එම
භළණ්ඩ තමළවේ වියදමින් ඉලත් කරගත යුතු අතර ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලතින් ඒ වශළ කිසිඳු
වගවීමක් කරනු වනොෆවබ්.
3.
ඇණවුම් නිවයෝගවයහි (Purchase Order – PO) වශන් භළණ්ඩයන්ට අමතර ලවයන් කිසිම
භළණ්ඩයක් ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ්හි මිීමගෆනීම් අිංවයහි පූර්ණ අනුමෆතියක් වනොමෆතිල වෆඳයීම
වුරරළ තශනම් ලන අතර එලෆනි භළණ්ඩයන් වශළ මුදල් වගවීම් කරනු වනොෆවබ්. අනුමෆතියක්
වනොමෆතිල එලෆනි භළණ්ඩ වඳයළ ඳසුල ආලරණ ඇණවුම් නිවයෝග නිකුත් කිරීමට කරන අවේෂළ
ප්රතිවෂේඳ ලනු ඇත.
4.
ඇණවුම් නිවයෝගවයහි වශන් භළණ්ඩ, එහි වශන් වහථළනයට, අදළ දනයට, වෆඳයීමට
වෆඳයුම්කරුලන් බෆඳී සිටී. නියමිත දනට භළණ්ඩ වෆඳයීමට අවඳොවශොවත් ලන ඇණවුම් වශළ නිකුත්
කර ඇති ඇණවුම් නිවයෝග, වශන් දවනන් ඳසු වහලයිංක්රීයලම අලිංු ලනු ඇත.
5.
වතොගයට බළගෆනීවමන් ඳසු, වඳයනු ෆබ අයිතමයක මි අඩුවීමක් සිදු වුලවශොත්
වතොගයට බළගත් මි වශ අඩුව මිවහි වලනවවහි ඳළඩුල වෆඳයුම්කරු විසින් ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ්
වලත වගවිය යුතුය.
6.
රජවයන් සිදුකරන මි විංවෝධන, රජය විසින් ප්රකළයට ඳත් ක අලවහථවේීමම ිංකළ
වවතොව ලිමිටඩ් වලත දෆන්විය යුතුය. වෆඳයුම්කරු විසින් ඳසුල ඉදරිඳත් කරන මි විංවෝධන
වශේතුවලන් ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත සිදුලන මුයමය අළභයන් වෆඳයුම්කරු විසින් ිංකළ
වවතොව ලිමිටඩ් වලත වගවිය යුතුය.
ණය ඳශසුකම් (Credit Period)
7.
වෆඳයුම්කරුලන් විසින් භළණ්ඩ වෆඳයිය යුතුලන්වන් ණය ඳදනම මත වේ. එනම් භළණ්ඩ
වෆඳයීවමන් ඳසු මුදල් වගවීවම් ඳදනම මතවේ. එම ණය සීමළලන් ඳශත දක්ලළ ඇත.
භළණ්ඩ වඳයළ වලෂවෆට භළරීමවමන් ඳසු, භළරදුන්දන සිට දන 30ක කළයක් තු වගවීම් කිරීමට
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් බළවඳොවරොත්තු වේ. වකවවේ වලතත් ඳරිඳළනමය වශේතන් මත, වමම ණය
කළ සීමළල දන 60 දක්ලළ ීමර්ඝ වීමට අලවහථළ ඇති බල අලධළරණය කරමි.
8.
භළණ්ඩ භළරදුන් දන වව ගෆවනනුවේ, වෆඳයුම්කරු විසින් වලෂවෆට වශෝ වබදළශෆරීවම්
ගබඩළලට
භළණ්ඩ
භළරීමවම්ීම
ඉදරිඳත්
කරන
ඉන්වලොයිසිවයහි,
වලෂවෆල්
කෂමණළකරු/වබදළශෆරීවම් ගබඩළ කෂමණළකරු විසින් භළණ්ඩ භළරගත් බලට වශතික කරන දන සිට,
ඉදරියට ඇති දන 30ක කළය වේ.
8

නෆලත භළරීමම් (Returns)
9.
එවමන්ම වෆඳයුම්කරුවලකු විසින් වඳයන ද භළණ්ඩයක්, වතොගවේ තිබියීම මනුය
ඳළරිවභෝජනයට නුසුදුසු තත්ලයට ඳත්වුලවශොත්, වඳයන ද අලවහථළවේීම වබෝතල් වශෝ “කන්“ ඳලුදු
වුලවශොත් එම භළණ්ඩ වතොගය, අදළ වෆඳයුම්කරු වලත නෆලත භළරවදනු බන අතර වෆඳයුම්කරු,
එම එම භළණ්ඩ වතොගය, අදළ වලෂවෆ/වබදළශෆරීවම් ගබඩළල වලතින්, තමළවේ වියදමින් ඉලත්
කර ගෆනීමට එකඟ වී සිටිය යුතුය.
10.
එම නෆලත භළරවදනු බන භළණ්ඩ වශළ ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලතින් කිසිඳු වගවීමක්
වනොකරන අතර එම භළණ්ඩ වතොගවේ ලටිනළකම (ගෆණුම් මි - Cost Price) වෆඳයුම්කරුට වගවීමට
ඇති බිල්ඳත් ලලින් අඩු කරගෆනීමට ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් විසින් ක්රියළ කරන අතර ඒ වශළ
වෆඳයුම්කරු එකඟ වී සිටිය යුතුය.
ඉඳුරළම වලෂවෆල් ලට වඳයන භළණ්ඩ (Direct Delivery)
11.
ඇණවුම් නිවයෝගවයහි වශන් භළණ්ඩ, එහි වශන් වහථළනයට, නියමිත දනවේීම වෆඳයීමට
අවඳොවශොවත් ලන වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් අධිභළර ලවයන් ඳශත වශන් අයකරගෆනීම් කරනු
ෆවබ්;


ඇණවුම් නිවයෝගවයහි වශන් දනයට ඳසුල එෆවඹන, එක් (1) දනක් ඇතුතීම වඳයන
භළණ්ඩ වශළ, එම ඉන්වලොයිවහ ලටිනළකමින් 1% ක මුදක් අය කරගනු ෆවබ්.



ඇණවුම් නිවයෝගවයහි වශන් දනයට ඳසුල එෆවඹන, දන 2ක් ඇතුතීම වඳයන භළණ්ඩ
වශළ, එම ඉන්වලොයිවහ ලටිනළකමින් 2% ක මුදක් අය කරගනු ෆවබ්.



ඇණවුම් නිවයෝගවයහි වශන් දනයට ඳසුල එෆවඹන දන 3ක් ඇතුතීම වඳයන භළණ්ඩ
වශළ, එම ඉන්වලොයිවහ ලටිනළකමින් 3% ක මුදක් අය කරගනු ෆවබ්.
දන 3කට ඳසුල, එම ඇණවුම් නිවයෝගය අලිංු  කිරීමට ක්රියළකරන අතර, එම ඇණවුම්
නිවයෝගවයහි ලටිනළකමින් 5% ක මුදක් අය කරගනු ෆවබ්.



ඉල්ලුම් කරන භළණ්ඩ ප්රමළණයට ලඩළ අඩුවලන් භළණ්ඩ වෆඳය අලවහථළලකීම, අඩුවලන් වඳයන
ද භළණ්ඩ ලටිනළකමින් 10% ක මුදක් අය කරගනු ෆවබ්.

12.
ඉශත වශන් අයකිරීම්, වෆඳයුම්කරුට වගවීමට ඇති මුදල් ලලින් (ගෆණුම් මි - Cost Price)
අයකරගනු බන බල දන්ලළ සීටිමි.
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2018 වර්ෂය සඳහා ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් තව මධ්යසා වර් සපයීමම තවනුතව්
සපයයුම්කරුව් ලියායදංචි කිරීම සඳහා විතශේෂ උයතෙස්
අයිතමයන්වේ විවහතර ඉදරිඳත් ක යුතු ආකෘතිඳත (Format for Item Description) වම්පූර්ණ කිරීම.
1.
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලෂවෆල්ල අවවි කිරීම වශළ අවේක්ෂිත අයිතමයන්වේ විවහතර
ඉදරිඳත් ක යුතු ආකෘතිඳත ලන Format for Item Description වම් වමග ඇමුණුමක් ලවයන්
ඉදරිඳත් කර ඇති අතර වෆඳයුම්කරුලන් විසින් වෆඳයීමට බළවඳොවරොත්තුලන අයිතම විවහතරය එම
ආකෘතිඳත අනුල වකවළ අයදුම්ඳත වමග ඉදරිඳත්ක යුතුය.
2.
එම ආකෘතිඳවත් VAT No: යනුවලන් වශන්කර ඇති හිදවවහි වෆඳයුම්කරුවේ “ලෆට්“ බදු
අිංකය වටශන් ක යුතුවේ. “ලෆට්“ බද්වදන් නිදශවහ කර ඇති වෆඳයුම්කරුලන්, එම හිදවවහි "VAT
Exempted" යනුවලන්ද, “ලෆට්“ බද්ද වශළ ලියළඳදිංචි වී වනොමෆති වෆඳයුම්කරුලන්, එම හිදවවහි
"Not Registered"යනුවලන්ද වශන්ක යුතුවේ. වෆඳයුම්කරු “ලෆට්“ බද්වදන් නිදශවහ කර ඇති නම්
ඒ බල වශන් කරමින්, වද්ශීය ආදයම් බදු වදඳළර්තවම්න්තුවලන් නිකුත් කරනු බන ලිපිවයහි
පිටඳතක් ආකෘතිඳත වමග අමුණළ එවීම අනිලළර්ය වේ.“ලෆට්“ බද්ද වලනුවලන් ඉශත විවහතර ඉදරිඳත්
වනොකරන අයදුම්ඳත් ප්රතිවෂේඳ ලනු ඇත.
3.
වෆඳයීමට බළවඳොවරොත්තු ලන අයිතමවයහි, අයිතම විවහතරය (වලෂ නළමය වහිතල), Item
Description තීරුවලවලහි ඳෆශෆදලිල වදශන් ක යුතුය.
4.

මධයවළර අයිතම බළ වදන අවවිවෆල් ෆයිවහතුලක් වමයට ඇමුණුමක් ලවයන් ඇත.

5.
වෆඳයීමට බළවඳොවරොත්තුලන අයිතමය, ඇසුරම් (Cases) ලවයන් වඳයනු බන්වන්නම්,
එම ඇසුරුමක තිවබන ඒකක විංඛයළල (Units), Case Size තීරුවලහි වශන් ක යුතු අතර එම
ඇසුරුවමහි තිවබන ඒකක විංඛයළවලන්, අලම ලවයන් වෆඳයිය ශෆකි ප්රමළණය Minimum Supply
Qty තීරුවලහි වශන් ක යුතුය. (උදළ: Case Size 48; Minimum Supply Qty 6). වෆඳයීම්කරු
විසින් ඇසුරම් (Cases) ලවයන් වඳයනු බන අයිතමයන්හි, අලම ලවයන් වෆඳයිය ශෆකි ප්රමළණය
(Minimum Supply Qty), ඒකක (Units) 3 – 6 ත් අතර ප්රමළණයකට වඳයන වව ිංකළ වවතොව
ලිමිටඩ් බළවඳොවරොත්තු වේ.
6.
2017 ලවර වශළ ලියළඳදිංචිවී, වළම්ඳ අනුමත වෆඳයුම් කරුලන් “Existing Item” තීරුල
යටවත් “Yes” යනුවලන් වශන් ක යුතුය.
7.
වෆඳයුම්කරුලන් විසින් වඳයනු බන අයිතමයන්වගන් උඳරිම ළභළිංයක් (P.M.) ිංකළ
වවතොව ලිමිටඩ් බළවඳොවරොත්තුලන බෆවින්, ගෆණුම් මි (Purchase Price) වශ විකුණුම් මි
(Selling Price) වශන් කිරීවම්ීම, ඒ පිළිබල විවේ අලධළනයක් වයොමු කර, මි තීරණය කරන
වව වෆඳයුම්කරුලන් වලත අලධළරණය කරනු ෆවබ්.
8.

වෆඳයුම්කරුලන් විසින් වඳයන අයිතම වෘජුලම වලෂවෆල් වලත වෆඳයිය යුතුය.

නිහඳළදත දනය වශ කල් ඉකුත්ලන දනය වශන් කිරීම
ලියළඳදිංචිය අනුමත ලන වෆඳයුම්කරුලන් විසින් වඳයනු බන වම අයිතමයක්ම අසුරළ ඇති
ඇසුරුවමහි වශෝ අයිතමවයහි, නිහඳළදත දනය වශ කල් ඉකුත්ලන දනය වශන් කර තිබීම අනිලළර්ය
වේ. ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් අවවිවෆල්හි අවවි කිරීම වශළ භළර ගනු බන්වන් නිහඳළදත දනවේ
සිට කල් ඉකුත්ලන දනය අලම ලවයන් ඉදරියට 80% ක (දන ලවයන්) වශෝ ඊට ලෆඩි දන
ප්රමළණයක් තිවබන අයිතම වේ.
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සපයයුම්කරුතවකු විසි් ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් තව
අනු මනය කල යුතු පිළිතව .

නව භාණ්ඩ (New Items) හඳු්වාදීතම්දී

1.
වෆඳයුම්කරුවලකු විසින් ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත නල භළණ්ඩයක් (New Item)
ශඳුන්ලළීමවම්ීම ඳශත වශන් පිළිවලත අනුගමනය ක යුතුය.
•
නල භළණ්ඩයක් (අයිතමයක්) වෆඳයීම වශළ ලන අවේෂළල, ලිපියක් මගින්,
වභළඳතිතුමළ/ප්රධළන විධළයක නිධළරීතුමළ අමතළ ඉල්ලුම්ක යුතු අතර එම ලිපිවයහි,
වෆඳයීමට බළවඳොවරොත්තුලන අයිතමවයහි වකටි ශෆඳින්වීමක් ක යුතුය. නල අයිතමවයහි
විවහතර, වමයට ඇමුණුමක් ලවයන් ඇති Format for Item Description ආකෘතිඳත අනුල
වකවළ එම ලිපිය වමග ඉදරිඳත් ක යුතුය.
•
ශඳුන්ලළීමමට බළවඳොවරොත්තුලන නල අයිතමය, ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත
ඳමණක් සීමළලන වවේ ශඳුන්ලළවදන අයිතමයක්ද, නෆතවශොත් වලනත් වලෂවෆල් ලටත්
ශඳුන්ලළීමමට බළවඳොවරොත්තු ලන්වන්ද/ශඳුන්ලළීම ඇතිද යන්න, වෆඳයුම්කරු විසින් එම
ලිපිවයහි වනළථ ක යුතුය. එවවේ වලනත් වලෂවෆල් ලටත් ශඳුන්ලළීම ඇතිනම්, එලෆනි
වලෂවෆල් කිහිඳයක නම් වශ ගෆණුම් මි (Cost Price) වශන් ක යුතුය.
•
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කර ඇති කමිටුලක් විසින්, එම නල අයිතමය, ිංකළ
වවතොව ලිමිටඩ් වලත මිීම ගත යුතුද යන්න පිළිබ නිර්වද් ඉදරිඳත් කරනු බන බෆවින්
වම මවකම 15 ලන දන වශෝ ඊට ප්රථම ෆවබන ඳරිද, එම නල අයිතමය ශඳුන්ලළීමවම්
අවේෂළල (ලිපිය) ඉදරිඳත් ක යුතුය. එම කළසීමළලට ඳසුල ඉදරිඳත් කරන අවේෂළ
ප්රතිවෂේඳ ලනු ඇත.
•
කමිටුල විසින් අනුමත කරන නල අයිතමය, වකොතරම් ප්රමළණයකින් මිීම ගනු
බන්වන්ද යන්න පිළිබලද කමිටුල විසින්ම තීරණය කිරීවමන් ඳසු ඇණවුම් නිවයෝග නිකුත්
කරනු බන්වන්, ඊඟට එෆවඹන මව තුීම බෆවින්, ශඳුන්ලළීමමට බළවඳොවරොත්තුලන නල
අයිතමය පිළිබ අවේෂළල කල් වේළ ඇතිල ඉදරිඳත් කිරීමට (එනම් වඳර මව 15 දන වශෝ
ඊට ප්රථම) වෆඳයුම්කරුලන් ලග බළගත යුතුය.
•
කමිටුල විසින් අනුමත කරන අයිතම වශළ ඳමණක්, ඇණවුම් නිවයෝග නිකුත් කරනු
බන අතර එම ඇණවුම් නිවයෝගවයහි වශන් වලෂවෆල්/වබදළ ශෆරීම් ගබඩළ ලට
ඳමණක් එම නල අයිතම වෆඳයිය යුතුය. ඇණවුවමහි වශන් ප්රමළණය, ප්රමළණලත් වනොමෆති
බල වශන් කරමින් අවේෂළ ඉදරිඳත් වනොකිරීමට වෆඳයුම්කරුලන් ලග බළගත යුතු අතර
එලෆනි අවේෂළලන් වෆඳයුම්කරු වලත දෆනුම්ීමමකින් වතොරල ප්රතිවෂේඳ කරනු ෆවබ්.
2.
නල අයිතම වෆඳයීම වශළ ඇණවුම් නිවයෝගයක් ඉදරිඳත් කිරීවමන් ඳසුල, භළණ්ඩ
වනොවඳයන වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් 2018 ලර්ය වශළ ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත වරොවරි භළණ්ඩ
වෆඳයීම වලනුවලන් වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම වශළ නිකුත් කර ඇති විවේ වකොන්වද්සි වේද
අිංක 12 යටවත් දක්ලළ ඇති අධිභළරයන් අයකරනු ෆවබ්.
3.

ඉශත උඳදවහ අනුමනය වනොකරමින් ඉදරිඳත් කරන අවේෂළලන් ප්රතිකහවේඳ ලනු ඇත.

4.
නල අයිතම අනුමත කිරීම / වනොකිරීම පිළිබල ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කර ඇති
කමිටුවේ නිර්වද්ය ෆබීවමන් ඳසු, එම තීරණය පිළිබල, වෆඳයුම්කරු දෆනුලත් කරනු බන අතර
කමිටුල විසින් අනුමත වනොලන අයිතම, ප්රතිවෂේපිත අයිතම වව වකළ ඒ වදශළ ඇණවුම්
නිවයෝගයක් නිකුත් කරනු වනොෆවබ්.
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සපයයුම්කරුතවකු විසි් ලංකා සත ොස ලිමිටඩ් තව ප්රවර්ධ්න (Promotions තහෝ ප්රවර්ධ්න
භාණ්ඩ (Promotional Items) හඳු්වාදීතම්දී අනු මනය කල යුතු පිළිතව .
1.
වෆඳයුම්කරුවලකු විසින් ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත ප්රලර්ධන භළණ්ඩ ශඳුන්ලළීමවම්ීම ඳශත
වශන් පිළිවලත අනුගමනය ක යුතුය.


ප්රලර්ධනයක් සිදු කිරීම වශළ අවේෂළ ක යුතු ලන්වන් ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලෂවෆල්
ල ලත්මන්ල අවවි ලන අයිතම වශළ ඳමණි.



ප්රලර්ධන භළණ්ඩයක් (අයිතමයක්) වෆඳයීම වශළ ලන අවේෂළල, ලිපියක් මගින්, වභළඳතිතුමළ
/ ප්රධළන විධළයක නිධළරීතුමළ අමතළ ඉල්ලුම්ක යුතු අතර එම ලිපිවයහි, වෆඳයීමට
බළවඳොවරොත්තුලන ප්රලර්ධනවයහි වකටි ශෆඳින්වීමක් ක යුතුය. එම ප්රලර්ධනය දෆනට
අවවි ලන අයිතමයක මි ලට්ටමක් (Price Off) ලවයන් ඉදරිඳත් කරනු බන විට, එම
ප්රලර්ධනවයහි අදළ විවහතර, වමයට ඇමුණුමක් ලවයන් ඇති Format for Promotional
Items ආකෘතිඳත අනුල වකවළ එම ලිපිය වමග ඉදරිඳත් ක යුතුය.



ප්රලර්ධනය ක්රියළත්මකලන කළ සීමල ආකෘතිඳවතහි ඳශතින් වශන් ක යුතුය.



මි ලට්ටමක් (Price Off) වනොමෆතිල ඉදරිඳත් කරන ප්රලර්ධන උදළ: අයිතම බන්දන කර
ඉදරිඳත් කරන ප්රලර්ධන (Banded Offers), වොතරැයි, ප්රාළරකයින් වයොදලළ වලෂවෆල්ල
සිදු කරනු බන ප්රලර්ධන (Floor Activation), ඳත්රිකළ (Leaflets/Booklets) අනුවළරවයන්
සිදු කරනු බන ප්රලර්ධන, අයිතමයක වතොග ප්රමළණය ලෆඩිකර සිදු කරනු බන ප්රලර්ධන
(Volume Increases) වශෝ වලනත් ආකළරයකට සිදු කරන ප්රලර්ධන වයෝජනළ කිරීවම්ීම, එකී
ප්රලර්ධනය පිළිබ ඳෆශෆදලි විරයක් වමග, එම ප්රලර්ධනවයන් ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත
බළ ීමමට බළවඳොවරොත්තු ලන ප්රතිළභ ඉදරිඳත් කිරීම අතයලය වේ.



ශඳුන්ලළීමමට වයෝජනළ කරන ප්රලර්ධනය, ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත ඳමණක් සීමළලන වවේ
ශඳුන්ලළවදන ප්රලර්ධනයක්ද, නෆතවශොත් වලනත් වලෂවෆල් ලටත් ශඳුන්ලළීමමට
බළවඳොවරොත්තු ලන්වන්ද / ශඳුන්ලළීම ඇතිද යන්න, වෆඳයුම්කරු විසින් එම ලිපිවයහි වනළථ
ක යුතුය. එවවේ, වලනත් වලෂවෆල් ලටත් ශඳුන්ලළීම ඇතිනම්, එලෆනි වලෂවෆල්
කිහිඳයක නම් වශ ගෆණුම් මි (Cost Price) වශන් ක යුතුය.



මි ලට්ටමක් (Price Off) ලවයන් ඉදරිඳත් කරනු බන ප්රලර්ධන භළණ්ඩයක ළභළිංය එහි
වළමළනය අයිතමවයහි ළභළිංයට ලඩළ කිසිවිවටකලත් අඩු වනොවිය යුතුය. (වමළන වශෝ ලෆඩි
විය ශෆක)



ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කර ඇති කමිටුලක් විසින්, එකී ප්රලර්ධන භළණ්ඩ, ිංකළ
වවතොව ලිමිටඩ් වලත මිීමගත යුතුද යන්න පිළිබ නිර්වද් ඉදරිඳත් කරනු බන බෆවින්
වම මවකම 15 ලන දන වශෝ ඊට ප්රථම ෆවබන ඳරිද, ප්රලර්ධන ශඳුන්ලළීමවම් අවේෂළල
(ලිපිය) ඉදරිඳත් ක යුතුය. එම කළසීමළලට ඳසුල ඉදරිඳත් කරන අවේෂළ ප්රතිවෂේඳ ලනු
ඇත.



කමිටුල විසින් අනුමත කරන ප්රලර්ධන භළණ්ඩ, වකොතරම් ප්රමළණයකින් මිීම ගනු බන්වන්ද
යන්න පිළිබලද කමිටුල විසින්ම තීරණය කිරීවමන් ඳසු ඇණවුම් නිවයෝග නිකුත් කරනු
බන්වන්, ඊඟට එෆවඹන මව තුීම බෆවින්, ශඳුන්ලළීමමට බළවඳොවරොත්තුලන ප්රලර්ධන
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භළණ්ඩ පිෂබ අවේෂළල කල් වේළ ඇතිල ඉදරිඳත් කිරීමට වෆඳයුම්කරුලන් ලග බළගත
යුතුය. (එනම් වඳර මව 15 දන වශෝ ඊට ප්රථම)


කමිටුල විසින් අනුමත කරන අයිතම වශළ ඳමණක්, ඇණවුම් නිවයෝග නිකුත් කරනු බන
අතර එම ඇණවුම් නිවයෝගවයහි වශන් වලෂවෆල්/වබදළ ශෆරීම් ගබඩළ ලට ඳමණක් එම
ප්රලර්ධන භළණ්ඩ වෆඳයිය යුතුය. ඇණවුවමහි වශන් ප්රමළණය, ප්රමළණලත්වනොමෆති බල
වශන් කරමින් අවේෂළ දරිඳත් වනොකිරීමට වෆඳයුම්කරුලන් ලග බළගත යුතුය අතර එලෆනි
අවේෂලන් වෆඳයුම්කරු වලත දෆනුම්ීමමකින් වතොරල ප්රතිවෂේඳ කරනු ෆවබ්.

2.
ප්රලර්ධනය ක්රියළත්මකලන කළ සීමළවලන් ඳසු අවවි වනොවී ඉතිරිලන භළණ්ඩ නෆලත භළර
ගෆනීමට එකඟ විය යුතුය.
3.

ඉශත උඳදවහ අනුමනය වනොකරමින් ඉදරිඳත් කරන අවේෂළලන් ප්රතිකහවේඳ ලනු ඇත.

4.
ප්රලර්ධන භළණ්ඩ වෆඳයීම වශළ ඇණවුම් නිවයෝගයක් ඉදරිඳත් කිරීවමන් ඳසුල, භළණ්ඩ
වනොවඳයන වෆඳයුම්කරුලන් වලතින් 2018 ලර්ය වශළ ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත වරොවරි භළණ්ඩ
වෆඳයීම වලනුවලන් වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම වශළ නිකුත් කර ඇති විවේ වකොන්වද්සි වේද
අිංක 12 යටවත් දක්ලළ ඇති අධිභළරයන් අයකරනු ෆවබ්.
5.
ප්රලර්ධන අනුමත කිරීම/වනොකිරීම පිළිබල ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කර ඇති
කමිටුවේ නිර්වද්ය ෆබීවමන් ඳසු, එම තීරණය පිළිබල, වෆඳයුම්කරු දෆනුලත් කරනු බන අතර
කමිටුල විසින් අනුමත වනොලන ප්රලර්ධන, ප්රතිවෂේපිත ප්රලර්ධන වව වකළ ඒ වදශළ ඇණවුම්
නිවයෝගයක් නිකුත් කරනු වනොෆවබ් / ක්රියළ කරනු වනොෆවබ්.
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මිල ණ් සංතශෝධ්න (Price Revisions) ඉදරියත් කිරීතම්දී අනු මනය කල යුතු පිළිතව
1. විවිධ වශේතන් මත වලෂවඳො මිගණන් විංවෝධනයන් අනුල, වෆඳයුම්කරුලකු විසින් වඳයන
භළණ්ඩලද මිගණන් විංවෝධනයන් (Price Revisions) ඉදරිඳත් කිරීවම්ීම, ඳශත වශන් ක්රියළ
ඳටිඳළටිය අනුගමනය ක යුතුය;


අදළ මිගණන් විංවෝධනය, ලිපියක් මගින්, වභළඳතිතුමළ/ප්රධළන විධළයක නිධළරීතුමළ
අමතළ ඉල්ලුම්ක යුතු අතර එම ලිපිවයහි, මිගණන් විංවෝධනයන් ඉදරිඳත් කිරීමට
වශේතන් ඉදරිඳත් ක යුතුය. එම මිගණන් විංවෝධනය වමයට Price Revision Format
ලවයන් අමුණළ ඇති ආකෘතිඳත අනුල වකවළ එම ලිපිය වමග ඉදරිඳත් ක යුතුය



වෆඳයුම්කරු විසින් ඉදරිඳත් කරන විංවෝධිත මි ගණන්, ඔහු විසින් භළණ්ඩ වඳයන
වලෂවඳො මිගණන් අනුල ලන බලටත්, එම විංවෝධිත මිට ඔහු විසින් භළණ්ඩ වඳයන
වලනත් වලෂ ආයතන තිවබ් නම් එම ආයතන වමොනලළද යන්නත් (කිහිඳයක්) වශන් ක
යුතුය. එම විංවෝධිත මි ගණන් මත, වලනත් වලෂ ආයතන වශළ භළණ්ඩ වඳයනු
වනොබන්වන්නම් ඒ බලද වශන් ක යුතුය.



ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කර ඇති කමිටුලක් විසින්, එම විංවෝධිත මි ගණන් අනුල
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් වලත එම අයිතමය, මිීමගත යුතුද යන්න පිළිබ නිර්වද් ඉදරිඳත්
කරනු බන බෆවින් වම මවකම 15 ලන දන වශෝ ඊට ප්රථම ෆවබන ඳරිද, එම මිගණන්
විංවෝධන අවේෂළල (ලිපිය) ඉදරිඳත් ක යුතුය. එම කළසීමළලට ඳසුල ඉදරිඳත් කරන
අවේෂළ ප්රතිවෂේඳලනු ඇත.

2. ඉශත උඳදවහ අනුමනය වනොකරමින් ඉදරිඳත් කරන මිගණන් විංවෝධනයන් ප්රතිකහවේඳ ලනු
ඇත.
3. මිගණන් විංවෝධනයක් අනුමත කිරීම / වනොකිරීම පිළිබල ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත්
කර ඇති කමිටුවේ නිර්වද්ය ෆබීවමන් ඳසු, එම තීරණය පිළිබල, වෆඳයුම්කරු දෆනුලත් කරනු
බන අතර කමිටුල විසින් අනුමත වනොලන මිගණන් විංවෝදනයක්, ප්රතිවෂේපිත මිගණන්
විංවෝධන වව වකළ එම භළණ්ඩ වශළ ඇණවුම් නිවයෝග නිකුත් කරනු බන්වන් වඳර මි
ගණන් අනුල ලන බලට අලධළරණය කරමි.
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FORMAT FOR ITEM DISCRIPTION
Name of the Supplier :
VAT No:

……………………………………………………….
……………………………………...

Registered Supplier for 2017 (Yes/No)
………………

Item Description

Case
Size
(Units)

Minimum
Supply Qty
(Units)
Purchase
Price
without
VAT

………………………………………….
(Authorized Signatory)

Cost Price

Selling Price

Profit

(Rs.)

(Rs.)

(Rs./%)

VAT
Value
(15%)

VAT
Value
(15%)

Purchase
Price
With VAT

Company Seal

15

Selling
Price
Without
VAT

Selling
Price
With
VAT

G.P.
(Rs.)

P.M.
(%)

Existing
Item
(Yes/No)

FORMAT FOR NEW ITEMS
Name of Supplier :
Stock Code

Item Description

Numbers

Previous
Case
Size

Date

Purchase

Selling

New Selling Price

VAT
Value
(15%)

VAT
Value
(15%)

P.M.
Purchase
Price
without
VAT

Effective Date :

………………………………………….
(Authorized Signatory)

New Cost Price

Company Seal

16

Selling
Purchase
Price
Price
Without
with VAT
VAT

Selling
Price
With
VAT

P.M.

FORMAT FOR PROMOTIONAL ITEMS

Promo Product Details

VAT
Liable
(Yes /
No)

Lanka
Sathosa
Promo
Item
Code (If
Any)

Promo Item
Description

Promo
Case
Size

Promo
Cost
Price
(Excludin
g VAT)
(Per
Unit) ( A
)

VAT
Compo
nent
(Per
Unit)
(B)

Existing Product Details

Total Cost
Price
(With
VAT) (Per
Unit)
(C=A+B)

Promo
Selling
Price
(Per
Unit) (D)

Effective Period :

………………………………………….
(Authorized
Signatory)

Company Seal

17

Profit
Margin
on
Selling
((DC)/D)*10
0

Lanka
Sathosa
Normal
Item
Code

Item
Description

Case
Size

Normal
Item
Cost
Price
(Excludi
ng VAT)
(Per
Unit)
(E)

VAT
Comp
onent
(Per
Unit)
(F)

Total
Cost
Price
(Wit
h
VAT)
(Per
Unit)
(G=E
+F)

Normal
Item
Selling
Price
(Per
Unit)
(H)

Profit
Margin
on
Selling
((HG)/H)*
100

FORMAT FOR PRICE REVISION
Supplier Name

:………………………………………………………….

Supplier Code

: …………………………………………………………

VAT Reg. No

: …………………………………………………

Date
New Price
Effective From

:………………………………………………………….
:………………………………………………………….
Currant Prices

VAT
Liable
(Yes /
No)

Lanka
Sathosa
Item
Code

Description

Case size

Current
Cost Price
(Excludin
g VAT)
(Per Unit)
(A)

VAT
Compo
nent
(Per
Unit)
(B)

Total Cost
Price (With
VAT) (Per
Unit)
(C=A+B)

New Prices
Current
Selling
Price (Per
Unit) (D)

Profit
Margin
on
Selling
((DC)/D)*10
0

New Cost
Price
(Excluding
VAT) (Per
Unit)
(E)

* Please ensure that the new cost prices are updated on the purchase orders you may receive, after the effective date.

………………………………………….
(Authorized Signatory)

Company Seal
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VAT
Componen
t (Per Unit)
(F)

Total Cost
Price (With
VAT) (Per
Unit)
(G=E+F)

New
Selling
Price (Per
Unit) (H)

Profit
Margin on
Selling
((HG)/H)*100

මධ්යසා සපයයිය යුතු අතලවිසප

අංකය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

අතලවිසපත
නම
අනුරළධුරරය 01
අවිවහවළවේල්
බුත්ත 02
ශළලත
ජළ ඇ
කෆකිරළල
වකෝඡචිකවඩ්
කුරුඳුලත්ත
මළවබ්
මළරවි
නිග්රීවහ
පිළියන්ද 01
පින්නදූල
රත්නුරර 01
තිංගල්
ඇය ලිපිටිය 01

ලපයිස්තුව

ලිපිනය
එම්.වවේනළනළයක මළලත, වඳොදු වලෂ විංකීර්ණය,
අනුරළධුරරය
යටියන්වතොට ඳළර, අවිවහවළවේල්
කතරගම ඳළර, බුත්ත
වප්රර මළලත, ශළලත
වනො.72, මීගමුල ඳළර, ජළ ඇ
දඹුල් ඳළර, කෆකිරළල
වනො.102, ශළලත ඳළර, වකෝඡචිකවඩ්
වදොවොවහබළවේ ඳළර, කුරුඳුලත්ත (ගම්වඳො)
3බී/895, උඩලත්ත ඳළර, මළවබ්
ශළලත ඳළර, මළරවි
නිග්රිවහ වගොඩනෆගිල්, වයෝර්ක් වීදය, වකොෂඹ 01
වනො.295, වශොරණ ඳළර, මිරිවහලත්ත, පිලියන්ද
උඩුගම ඳළර, ලගශන්දූල, පින්නදූල
වනො.61, වවේනළනළයක මළලත, රත්නුරර
අන්නළපිටිය ඳළර, තිංගල්
වනො.70, වමොරකෆටිය ඳළර, ඇය ලිපිටිය
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දු ක න අංකය
025 2234167
036 2233500
055 2270010
032 2223452
011 2243970
025 2263208
031 2279960
081 2350408
011 2762325
032 2252729
011 2478696
011 2614045
091 2226243
045 2226883
047 2241683
047 2261913

