2019 ලර්ය වශා ංකා වතතොව ලිමිටඩ් තලත භාණ්ඩ වශ තවේලා වැඳයීම තලනුතලන්
වැඳයුම්කරුලන් ලියාඳදංචි කිරීම වශා තඳොදු උඳතෙව්, නියමයන් ශා තකොන්තේසි
ංකා වතතොව ලිමිටඩ්
තලෂ, ඳාරිතභෝගික, වමූඳකාර වංලර්ධන වශ ක්රිව්යායානි මගමික කටයු අ ාමාතයංය
1.
2019 ලර්ය වශළ තලෂ, ඳාරිතභෝගික, වමූඳකාර වංලර්ධන වශ ක්රිව්යායානි මගමික කටයු අ
ාමාතයංයට ානුබේධිත ංකා වතතොව ලිමිටඩ් වලත භාණ්ඩ වශ තවේලා වෆඳයීම වලනුවලන්
වෆඳයුම්කරුලන්/වකොන්ත්රළත්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම වශළ අයදුම්ඳත් ංකා වතතොව ලිමිටඩ් වලබ්
අඩවිය (www.lankasathosa.lk) මගින් 2018.11.30 දන සිට 2018.12.31 ලන දන දක්ලළ අයකිරීමකින්
වතොරල බළගත කරගෆනීම (Download) වශෝ ඳශත වශන් ලිපිනවයහි, 3ලන මශවහි වහථළපිත
මිදීගැනීම් ාංය වලත රු. 2,500/= ක් වගලළ බළගෆනීමට වශෝ ශෆක.
2.
වෆමවිටම නිලෆරද වතොරතුරු ඳමණක් වඳයන වව අයදුම්කරුලන්වගන් ඉල්ළ සිටිනු ෆවබ්.
වඳයළ ඇති කලර වශෝ වතොරතුරක් වළලදය බලට වශෝ කලර වශෝ ලෆදගත් වතොරතුරක් බළදීවමන් ලෆකී
සිටින බලට වඳනී යන්වන් නම් එලෆනි අයදුම්කරුලකු ලියළ ඳදිංචි වීම වශළ සුදුසුකම් වනොබනු ඇත.
අවම්පූර්ණ වශෝ අඳෆශෆදලි අයදුම්ඳත් ප්රතිවෂේඳ කරනු ෆවබ්.
3.
අයදුම්ඳතට ඇමිණිය යුතු සියලු ලිපි වල්ඛණ අනුක්රමිකල අිංකනය කෂයුතුය. මුළු පිටු විංඛයළල
ප්රධළන අයදුම්ඳවතහි දකුණුඳව ඉශෂ වකෂලවරහි ඳෆශෆදලිල වශන් කෂ යුතුය.
3.1

ායදුම්ඳත වමග ාමුණා එවිය යු අ ලිපි තේඛන ඳශත වශන් තේ.





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 බල වනළථ කිරීමට ප්රමළණලත් ලියකියවිලි)
අයදුම් කරන ද වෆඳයුම් ශළ වමළන ලයළඳළර සිදුකර ඇති බලට ඳරුරුද ද වනළථ කිරීමට
අදළ විවහතර.

3.2
වෆඳයුම්කරු වශෝ ඔහුවේ ප්රධළනියළ නිහඳළදකයළ වනොලන අලවහථළලකදී වෆඳයුම්කරු වශෝ ඔහුවේ
ප්රධළනියළ බය ත්, ගනුවදනුකරු වශෝ වබදළශරින්නළ ලන බලට නිහඳළදකයළ විසින් ලිඛිතල වශතික කෂ
යුතුය.
3.3

බෆිංකු ගිණුම වනළථ කරන ලිපියක්.

3.4
ලියළඳදිංචි ගළවහතු/කළණ්ඩ ගළවහතු වගලන ද මුදල් තෆන්ඳතු ඳත්රිකළවේ නිල් ඳෆශෆති පිටඳත
අනිලළර්යවයන් ඇමිණිය යුතුය.
4.
විධිමත් ඳරිද වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් අලය සියලු ලිපිවල්ඛණ වහිතල ඳශත වශන්
ලිපිනවයහි 3ලන මශවහි වහථළපිත මිදීගැනීම් ාංය වලත අතින් භළර දීම ක ශෆක.

1

ායදුම්කරුලන් වශා තඳොදු උඳතෙව්
5.
ලියළඳදිංචි කිරීවම් ගළවහතු ලවයන් එක් අයදුම්කරුවලකුවගන්, රු. 20,000/- ක (රුපියල් විසි
දශවකි) කළණ්ඩ ගළවහතු ලවයන් රු. 2,000/- ක (රුපියල් වදදශවකි) (එක් කළණ්ඩයක් වශළ) අය කරනු
ෆවබ්.
5.1
අයදුම්කරුලකු එක් ප්රධළන ආයතයනයකට ලෆියවයන් ලියළඳදිංවි කිරීම වශළ ඉල්ලුම් කරන්වන්
නම් එබඳු, එක් එක් ප්රධළනියළ වලනුවලන් වලන් වලන් ලවයන් අයදුම්ඳත් ඉදරිඳත් කයුතුය
(අයදුම්ඳවතහි 9 ලන වේදය බන්න).
5.2
ලියළඳදිංචි කිරීවම් ගළවහතු වශ කළණ්ඩ ගළවහතු ංකා වතතොව ප්රධළන කළර්යළවයහි, 3ලන
මශවහි වහථළපිත මුදල් අිංවයහි ගණකළධිකළරී වලත වගවිය යුතුය.
6.
අයදුම්කරුලන් ලෆට් බදු ඳණත යටවත් ලියළඳදිංචි වී බළ ගත් ලෆට් බදු වශතිකවේ පිටඳතක්
ඉදරිඳත් ක යුතුවේ. එම වක්රීය ලෆට් බදු අිංකය, අධිකළරිය විසින් ඳත් කරන ද විවේ මණ්ඩයක්
විසින් ඳරීක්ළ කරනු බන අතර වළලදය ලෆට් අිංක බළදී ඇති වෆඳයුම් කරුලන්වේ ලියළඳදිංචිය කිසිම
දෆනුම්දීමක් වනොමෆතිල අලිංගු කරන අතර ඔවුන්ට එවරහිල නීතිමය ක්රියළමළර්ග ගෆනීමට අදළ
බධළරීන් දෆනුලත් කිරීමට සිදු වේ.
7.
ප්රහනයක් ඉදරිවයහි ටට චචිත 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.
ලියළඳදිංචි කිරීවමන් ඳසුල කලර කරුණක් යටවත් වශෝ, වෆඳයීමට නියමිත භළණ්ඩයන්හි කිසිදු
වලනවක් සිදුකෂ වනොශෆකකි බල වකන්න.
11.
අයදුම්කරුවේ යම් ප්රමළද වදෝයක් වශෝ අනලධළනය වම්බන්ධවයන් කර්මාන්ත වශ ලාණිජ
ාමාතයාංය/ංකා වතතොව ලිමිටඩ් ලග කීම භළර ගනු වනොෆබ්.
12.
ංකා වතතොව ලිමිටඩ් වලත 2019 ලර්ය වශළ භාණ්ඩ වශ තවේලා වෆඳයීම වලනුවලන්
වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීමට අදළ ලෆියදුර වතොරතුරු අලය වුලවශොත් ඳශත වශන් නිධළරීන්
අමතළ බළගත ශෆක. (කළර්යළ වේළලන් තුෂ ඳමණි)
නිවයෝජ්ය වළමළනයළධිකළරී (මිදීගෆනීම්) වශෝ වේහඨ කෂමණළකරු (මිදීගෆනීම්), ංකා වතතොව
ලිමිටඩ්.
දුරකථන අිංක: නිවයෝජ්ය වළමළනයළධිකළරී (මිදීගෆනීම්) - 011- 2307526 : 071- 4501402
වජ්යහඨ කෂමණළකරු (මිදීගෆනීම්)011- 2307542 : 077- 3487085
සෆක්වහ

:

-

011- 2307529

13.
රජ්වේ ප්රවම්ඳළදන මළර්වගෝඳවද  2006 (භළණ්ඩ වශ ලෆඩ) අිංක 8.11.5 „ඇ‟ දරණ ලගන්තිවේ
චඳවදවහ ප්රකළරල, වකොන්වද සි ඳෆශෆර ශෆර ඇති/අවළධු වල්ඛණ ගත වකොන්ත්රළත්කරුලන්වේ ෆස්වහතුවලහි
නම් වශන් වෆඳයුම්කරුලන්ට ලියළඳදිංචි වීම වශළ අලවර වනොෆවබ්.
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14.
මිගණන් ඉදරිඳත් කෂ ඳසු වෆඳයීම් වශළ අලය ඳරිද වතොග තබළ ගෆනීම වෆඳයුම්කරු විසින්
කෂ යුතු අතර, 2019 ලර්ය වශළ භාණ්ඩ වශ තවේලා වෆඳයීම වශළ ංකා වතතොව ලිමිටඩ් යටවත්
ලියළඳදිංචි ලන අලවහථළවේදී අලම ලවයන් දන 45ක ණය ඳශසුකම් වෆඳයීමට සියලු වෆඳයුම්කරුලන්
වහලයිංක්රීයලම එකව ලනු ඇතෆස් අව්ෂළ වකවර්.
15.
ලියළඳදිංචි ව වෆඳයුම්කරුලන්වගන් මුද්රළ තබන ද ිංසු / මිගණන් අලයතළලය ඳරිද කෆලනු
ෆවබ්. එවවේ වුලද අලය අලවහථළලන්හිදී වෆඳයුම්කරුලන් වතෝරළ ගෆනීවම් වම්පූර්ණ අස්තිය ංකා
වතතොව ලිමිටඩ් වතු වේ.
16.
තලෂ, ඳාරිතභෝගික, වමූඳකාර වංලර්ධන වශ ක්රිව්යායානි මගමික කටයු අ ාමාතයංය
වලනුවලන් ංකා වතතොව ලිමිටඩ් විසින් ඳත් කරනු බන මණ්ඩයක් විසින් සියලු අයදුම්ඳත් වකළ
බන අතර, අලය සුදුසුකම් වරුරන ද අයදුම්කරුලන් ඳමණක් ලියළඳදිංචි වකවර්. අලය සුදුසුකම්
වතුටුදළයක වව වම්පූර්ණ වකොට වනොමෆති වශ ප්රමළද වී ෆවබන අයදුම්ඳත් ප්රතිවෂේඳ කරනු ෆවබ්.
17.
ලියළඳදිංචි වීම වශළ සුදුසුකම් බන වෆඳයුම්කරුලන්, ංකා වතතොව ලිමිටඩ් මයතනයට, 2019
ලර්ය වශළ භාණ්ඩ වශ තවේලා වෆඳයීම වලනුවලන්, ංකා වතතොව ලිමිටඩ් මයතනය වමග වකොන්ත්රළත්
ගිවිසුමකට එෆඹිය යුතුය.
18.
මි ගණන් ඉල්ළ සිටි අලවහථළලක, ලළර 3කදී මි ගණන් ඉදරිඳත් කිරීමට ශළ මි ගණන් බළ
දීමට වනොශෆකි බල (“No Quote”) දෆක්වීම 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 දෆනුම්දීමකින් වතොරල අලිංගු කරනු ඇත.
19.
2018 ලර්ය වලනුවලන් භාණ්ඩ වශ තවේලා වෆඳයීම වශළ ංකා වතතොව ලිමිටඩ් යටවත්
ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුලන්/වකොන්ත්රළත්කරුලන්වේ ලියළඳදිංචි වල්ඛණය, 2019 ලර්යට අදළ
වෆඳයුම්කරුලන්වේ ලියළඳදිංචි වල්ඛණය නිකුත්ක ඳසු අලිංගු වේ.
20.
ංකා වතතොව ලිමිටඩ් වලත 2019 ලර්ය වශා භාණ්ඩ වශ තවේලා වෆඳයීම වලනුවලන්
වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීම වම්බන්ධල අලවන් තීරණය ගෆනීවම් අස්තිය කර්මාන්ත වශ ලාණිජ
ාමාතයාංතේ තේකම් වලනුවලන් වභාඳයා - ංකා වතතොව ලිමිටඩ් වතු වේ.
වභාඳයා
ිංකළ වවතොව ලිමිටඩ්,
අිංක 27, වවතොව වල්කම් කළර්යළ වගොඩනෆගිල්,
වලොක්වෝල් වීදය,
වකොෂඹ 02.

වෆ.යු. ඳරිගණක ඳද ධතියට දත්තයන් ඇතුත්ක යුතු බෆවින් අයදුම්ඳත ඉිංග්රීසි භළළවලන් වම්පූර්ණ
ක යුතුය.
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