සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තත් ෙවඳ මමාත්යාංශය

ශ්රී කං ා මෙයනජන මඩලයකය
2020 වර්ෂය සදහා සැපයුම් රුවන්ත ලියාපදංචි කිරීම
භාඩලය හා ෙසේවා
ශ්රී ලංකා ආ ලංෝජවන ම ලං්ඩලයකව ලංජ , පහ  ලංසදහන් ලංභආඩලය ලංහආ ලංජසේ ආ ලං2020 ලං ර්ෂව ලංසඳහආ ලංසැපයී් ලංසඳහආ ලංපිළිගත් ලංනිෂ්පආද යින්/සැපයුම් රු න් ලං
ජහන ලංඔවුන්ජේ ලංපත් ළ ලංනිජවනජි යින්, ලංබකවකත් ලංඅජකවි රු න් ලංසහ ලංජසේ ආ ලංසපවන්මන් ලංජ තින් ලංඅවදුම්පත් ලං ැඳ නු ලංකැජේ.
අයිත්මය

ප්රවර්ගය (භාඩලය)

විස්ත් ය

01

පරිගණ  ලංමුද්රණ ලං යදආසි

පරිගණ  ලංපත්රි ආ, ලංහප ලංපත්රි ආ හආ ලංඅ සප ලංපත්ර

02

පරිගණ  ලංප්රින්්ර් ලංහආ ලංඋපආාග

කැප්ජ්ොප්, ලංජයස්ක්ජ්ොප් ලංපරිගණ , ලංප්රින්්ර්ස් ලංහආ ලංUPS ඒ

03

පරිගණ  ලං ආක

04

විදුලි ලංඋපආාග

05

හආඩ්ජ වආර් ලංඅයි ්

පරිගණ  ලං ආක ලංඋප පණ ලංහආ ලංඋපආාග
ජබොයිජේරු, ලංඑක්ස්ජ්න්ෂන් ලංජ නඩ්, ලංවිදුලි ලංබේබ, ලං වර්, ලං වරිා, ලංෝම්පන්ම, ලං
ස්වීච, ලංජක්බේ ලංසහ ලංවිදුලි ලංපා ආ
ජී ලංඅයි ලංබ්, ලංපී ලංවී ලංසී ලංබ්, ලංඇලුමිනිවම් ලංඋපආාග, ලං ක ලංමී්ප ලංහආ ලං ෑේ ලං ර්ග

06

පසආවමආගආප ලංඋප පණ ලංහආ ලංපසආවම ලංදූ ය

07
08

ආර්වආලීව ලංලිපි ලංද්ර ය
ආර්වආලීව ලංගෘහ ලංභආඩලය ලං( ආජන් ලං/ ලංදැ  ලං/ ලං
ප්කආස්ටික් ලං/ ලංපදම් ලං ක ලංදැ )

09

ආර්වආලීව ලංඋප පණ

10

අභයන් ප ලංඅකා පණව

11

මුද්රණ ලං ්යුතු

12
අයිත්මය

නික ලංඇදුම් ලංජපදි
ප්රවර්ගය (ෙසේවා)
පරිගණ , ලංප්රින්්ර්ස් ලංසහ ලංඋපආාග ලංසඳහආ ලං
ජසේ ආ ලංසැපයීම් ලංසහ ලංඅලුතු ැියවආ ලං ්යුතු

13

කව, ලංඅපවිත්ර ලං කව, ලං ආ ව ලංහආ ලංඅපද්ර ය ලංවි්්ජේෂණව ලංසඳහආ
පෑන්, ලංපැන්සේ, ලංලියුම් ලං ප, ලං වආ ලංපි්පත් ලං යදආසි, ලංවතුරු ලංලිවම ලං යදආසි, ලං
ජබොක්ස් ලංෆයිේ, ලංෆයිේ ලං ප, ලංස්ජේප්කර්, ලංපන්චර්,ඇමුණුම් ලං ටු, ලංCR ජපොත්
ප්කආස්ටි  ලංෆයිේ ලං ප ලංහආ ලංඅජමකුත් ලංලිපි ලංද්ර ය ලං ර්ග
පුටු, ලං ැබිමේ, ලං බඩ්, ලංපආක්  ලංහආ ලං ආර්වආලීව ලංජම්ස
ෆැක්ස් ලං වන්ත්ර, ලං ාආවආ ලං පි්පත් ලං වන්ත්ර, ලං මුදේ ලං ගිනම ලං වන්ත්ර, ලං ්ේටි ලං මීියවආ ලං
ජරොජ ක්්ර්, ලංබයින්ියන් ලං්ැෂින්, ලංෆෑන්කින් ලං්ැෂීන් ලංහආ ලං යදආසි ලං ැපීජම් ලංවන්ත්ර
ජ ෝස් ලංකිරී් (Partitioning), ජ නිසි පැකලි (Venetian Blinds), බුමුතුරුණු ලං
ඇතිරී් (Carpeting), විදුලි පරිපථ ඇදී් (Electrical Wiring) සහ ලංඇලුමිනිවම් ලං
පිරිසැ සුම් ලං පන්මන් (Aluminum Fabricators)
ආර්ෂි  ලං ආර් ආ, කුයආ ලංජපොත්, ලංඅත් ලංජපොත්, ලංජපොත් ලංපිාච, ලංදිම ලංජපොත්, ලංපත්රි ආ, ලං
පු ත් ලං පත්රි ආ, ලං සාපආ, ලං ජයො ේස්, ලං  ලං ජ ොන් ර් ලං යදආසි ලං ලිපි ලං ර්ර්ෂ, ලං මආ් ලං
පත්රි ආ, ලංඅ සප ලංපත්ර, ලංඇතුලු ලංවීජම් ලංඅ සප ලංපත්ර,ජපජිස්්ප, ලංමු්රි  ලංලියුම් ලං ප, ලං
N C R යදආසි, ලංමුද්රම ලංපත් ලංසහ ලංෆයිේ ලං ප
මිස, ලං ලිසම් ලංසහ ලංනික ලංඇඳුම් ලංඋපආාග
විස්ත් ය
කැප්ජ්ොප් ලංසහ ලංජයක්ස්ජ්ොප් ලංපරිගණ , ලංප්රින්්ර්ස්, ලංස්විචර්ස්, ලංස(ර්) ර්, ලංUPS ලං ලං
ඒ
ව ලංසහ ලංපරිගණ  ලං්ෘදු ආාග

අයි ් ලං අා  ලං 02, 03, ලං06, ලං 09 ලං සහ ලං 10 සඳහආ ලං ්න්ජේ ලං අදආළ ලං ක්ජෂේත්රවන්ි  ලං අ ් ලං ්ජවන් ලං සප ලං තුමක් ලං ජ්ජහයුම් ලං ්යුතු ලං සිදු ලං ජ ෝ ලං ඇති ලං ලං
නිෂ්පආද යින්/සැපයුම් රු න් ලං ජහන ලං ඔවුන්ජේ ලං පත් ළ ලං නිජවනජි යින්, ලං බකවකත් ලං අජකවි රු න් ලං සහ ලං ජසේ ආ ලං සපවන්මන්, ලං සැපයුම් රු න් ලං
ලිවආපදිාචිව ලං ලංසඳහආ ලං ම ලංඅවදුම්පත් ලං ලංශ්රී ලංකා ආ ලංෝජවන ම ලං්ඩලයකජ  ලං ලංඅන් ර් ආකජවන් ලං(www.investsrilanka.com) බආග  ලං පගැනී් ලංජහන ලං ලං
ජ ොළඹ ලං01, ලං ලංජකන  ලංජ ළඳ ලං්ධ්යස්ථආමව, ලං ලංබ්ි ප ලංකුුණණ, ලං09 ලං ම ලං්හජේ ලංසැපයුම් ලංඅා්ජවන් ලං2019 ලංජදසැම්බර් ලං්ස 06 ලං ම ලංදිම ලංස ස 03.30
දක් ආ ලංකබආ ලංග  ලංහැ . පළපුරුද්ද හවුරු කිරී්් අදආක ලිවකිවවිලි ඉදිරිපත් ලං ළ ලංයුතුව. (ගැනුම් ලංඇණවුම්, ඉන්ජ ොයිසි සහ ගනුජදනු රු න්ජේ ලං
විස් ප)
නිෂ්පආද යින්/සැපයුම් රු න් ලංජහන ලංඔවුන්ජේ ලංපත් ළ ලංනිජවනජි යින්, ලංබකවකත් ලංඅජකවි රු න් ලංසහ ලංජසේ ආ ලංසපවන්මන් අ ්ය ලංජ ජ ොත් ලං
ණව ලංපදම් ලංව්ජත් ලංසිව ලංජසේ ආ ආන් ලංකබආදී්් ලංහැකි ලං ත් ව  ලංසිටිව ලංයුතු ලංඅ ප ලංඑ් ලං ආකව ලංඅ ් ලං ්ජවන් ලං්ආසවකි.
එක් ලංඑක් ලංර ර්ගව ලංසඳහආ ලංලිවආපදිාචි ලංගආස්තු ලං ්ජවන් ලංෝපසු ලංජග නු ලංජමොකබම ලංරුපිවේ ලං1,000/- ලංක් ලං ැේ ලංබදු ලංස්ා ලංජගවිව ලංයුතුව. ලංඅදආළ ලංජගවීම් ලං ලං
ජ ොළඹ ලං01, ලං ලංජකන  ලංජ ළඳ ලං්ධ්යස්ථආමව, ලං ලංබ්ි ප ලංකුුණණ, ලං ලං0  ලං ම ලං්හජේ ලං, ලංමුදේ ජදපආර් ජම්න්තුජේ, සපප් ලංජ  ලං ලංජදසැම්බර් ලං ලං්ස ලං06 ලං ම ලං
දිම  ලංස ස 03.30  ලංදක් ආ ලංමුදලින් ලං ළ ලංහැ . ලංජචක්පත් ලංබආප ලංගනු ලංජමොකැජේ.
සම්පුර්ණ ලං පම ලංකද අවදුම්පත් ලංහආ ලංකදුප  ලංබහආලු ලං ප ලං“සැපයුම් රුවන්ත ලියාපදංචි කිරීම - 2020” ලංවනුජ න් ලං ම් ලංඉහළ ජ ළ ජර් ලංසඳහන් ලං
ජ ෝ, ලං නිජවනාය අධ්යක්ෂ ලං(ගබයආ ලංහආ ලංසැපයුම්), ලංපරිපආකම ලංජදපආර් ජම්න්තු , ලං ලං ලංශ්රී ලංකා ආ ලංෝජවන ම ලං්ඩලයකව, ලං09 ලං ම ලං්හක, ලංබ්ි ප ලංකුුණණ, ලං
ජකන  ලං ජ ළඳ ලං ්ධ්යස්ථආමව, ලං ජ ොළඹ ලං 01 ලං වම ලං ලිපිමව් 2019  ලං ජදසැම්බර් ලං ්ස ලං 12 ලං ම ලං දිම් ලං ජහො ලං ඊ් ලං ජපප ලං කැජබම ලං ජකස ලං ලිවආපදිාචි ලං
ැපෑජකන් ලංඑවී්් ලංජහන ලංඅතින් ලංජගමවිත් ලං ආර්වආකජ  ලං බආ ලංඇති ලංජ්න්යර් ලංජපේටිජ  ලංබහආලී්් ලං ්යුතු ලං ක ලංයුතුව.
 ලං ලං ලං ලංසභාපති
ශ්රී කං ා මෙයනජන මඩලයකය
 ලං ලං ලං ලං26 වන මහක, බටහි කුළුණ,
ෙකන ෙවඳ මධයස්ාානය, ෙ ොඳඹ 01

