2018 වර්ෂයට භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම.
දසේික් මහ ස ෝහල - සමාණ ාගල.
ම ොණරොගල දිස්ත්රික් හ මරෝහලට 2018 වර්ෂය මවනුමවන් පහත දැක්මවන අයිත යන් යටමේ භොණ්ඩ හො මස්ත්රවො ස්ත්ැපයුම් කරුවන් ලියොපදිිංචි කර ගැනි ට
සුදුසුකම් ස්ත්පුරො ඇති රජමේ ආයතන ,ස්ත්මිති හො පුද්ගලයින්මේ අයදුම්පේ කැඳවන බව ම යින් දන්වො සිටිමි.
02. සියලු ස්ත්ැපයුම් මරෝහල මවත මගනවිේ භොරදිය යුතු අතර ඊට අදොල අමනකුේ මකොන්මද්සි පරික්ර්ො කර බලො ඒ ස්ත්දහො වන අයදුම්පේ 2017.11.09 වන දින
සිට 2017.11.24 දින දක්වො ස්ත්තිමේ වැඩ කරන දිනයන්ි මපරවරු 9.00 සිට පස්ත්රවරු 3.00 දක්වො කොයෂොල මේලොවන් තුල මරෝහල් ගිණුම් අිංශමයන් මහෝ
WWW.dghmonaragala.lk මවබ් අඩවිමයන් ලබො ගත හැකිය. එක් අයිත යකට රු.250.00 බැගින් මවන් මවන්ව ලියොපදිිංචි ගොස්ත්රතු මරෝහල් කොයෂොලයට මුදලින්
මගවො මහෝ වවදය අධිකොරි, දිස්ත්රික් හ මරෝහල, ම ොණරොගල නමින් මයොමු කල මුදල් ඇණවුම් ගින්ද මගවිම් කල හැක. (මෙක්පේ භොර ගනු මනොලැමබ්)
ලබොගේ අයදුම්පේ ස්ත්ම්ූණෂ කර 2017.11.27 දින පස්ත්රවරු 2.30ට මපර ස්ත්භොපති, ප්රොමද්ශිය ප්රස්ත්ම්පොදන කමිටුව, දිස්ත්රික් හ මරෝහල,ම ොණරොගල ලිපිනයට
ලි.පො.තැ එවි ට මහෝ හ මරෝහමල් මටන්ඩෂ මපට්ටටියට මගනවිේ බහොලිය හැක.
03. අයදුම්පේ බහොලන ලිපි කවරමේ වම්පස්ත් ඉහල මකලවමෂ “ 2018 වර්ෂය ස්ත්ඳහො ස්ත්ැපයුම්කරුවන් ලියොපදිිංචි කිරි “ යනුමවන් ස්ත්ඳහන් කර එවිය යුකු අතර
2017.11.27 දින ප.ව 2.30ට පසු ලැමබන අයදුම්පේ ප්රතික්මර්රප කරනු ලැමබ් .ස්ත්ැපයුම්කරුවන් ලියොපදිිංචි කිරිමම් මකොන්මද්සි WWW.dghmonaragala.lk මවබ්
අඩවිමයන් ලබො ගත හැකිය.
01.භාණ්ඩ සැපයිම.
01. ලිපි ද්රවය
02. ලිපි ද්රවය මනොවන අමනකුේ පොරිමභෝජය ගබඩො ද්රවය (ස්ත්බන්,බැටරි වගෂ,ඉදල්,මකොහු,විර් බීජ නොශක වැනි)
03. මරදි වගෂ ස්ත්ැපයි
04. කොයෂොල උපකරණ (ඡොයො පිටපේ, අනු පිටපේ යන්ර, ගණක යන්ර වැනි)
05. ගෘහභොණ්ඩ (දැව/ වොමන් ) වගෂ (මම්ස්ත්,පුටු,කබඩ්,ලිපිමගොණු කබඩ්)
06. මරෝහල් උපකරණ (මරෝහල් ඇදන්,මස්ත්රලයින් ස්ත්රටෑන්ඩ්,මරෝහල් ස්ත්රටො වැනි)
07.මබමහේ කවර, CT කවර
08.ම ට්ටට වගෂ (මරක්ින්,කුර්න්,රබෂ මිශ්රිත මකොහු ම ට්ටට වැනි)
09.පරිගණක හො පරිගණක උපොිංග
10.ටයෂ,ටියුබ්,වොහන බැටරි හො වොහන අ තර මකොටස්ත්ර
11.පොවහවන්
12.මගොඩනැගිලි ද්රවය,ජල නල උපොිංග ස්ත්හ විදුලි උපොිංග
13.විදුේ උපකරණ ස්ත්හ යොන්ික උපකරණ
14.ඖර්ධ වගෂ
15.මරෝහල් වවදය /ශලය උපකරණ හො උපොිංග
16. මරෝහල් රස්ත්ොයනොගොර උපකරණ හො උපොිංග
17. මරෝහල් රස්ත්ොයනොගොර උපකරණවලට අවශය පොරිමභෝජය ද්රවය (Reagents)
18.ලී,ලෑලි හො දැව ස්ත්ැපයි
19.සුදු යකමඩන් නි වන ලද භොණ්ඩ ස්ත්ැපයි
20. කස්ත්ළ බෑේ (කහ,කළු හො මකොළ,දුබුරු,රතු වණෂයන්)
21. එල් පී ගෑස්ත්ර හො උදුන්
22.මරොලි,මරෝද පුටු,ස්ත්ඳහො අවශය සියළු මරෝද වගෂ
23.ප්ලොස්ත්රටික්,ඇළුමිණියම් භොණ්ඩ ඇතුළු මලෝහ භොණ්ඩ
02.සසේවාසැපයුම්
01.මගොඩනැගිලි නඩේතු කටයුතු (ICAD ලියොපදිිංචි වී සිටිය යුතුය)
02.වොහන අළුේවැඩියොව
03. පරිගණක හො පරිගණක මුද්රණ යන්ර අළුේවැඩියොවන්
04.විදුලි උපකරණ හො විදුේ උපකරණ අළුේවැඩියොවන්
05.ගෑස්ත්ර ලිප් හො ගෑස්ත්ර උපකරණ අළුේවැඩියොවන්
06.ඇළුමිණියම් උපකරණ හො පිේතල උපකරණ අළුේවැඩියොවන්
07.තිරමරදි,මදොර මරදි,ජමනල් මරදි ස්ත්පයො ස්ත්වි කිරි
08.රබෂ මුද්රො ස්ත්ෑදි
09.ශිතකරණ/වොයු ස්ත්මිකරණ යන්ර අළුේවැඩියොවන්/මස්ත්රවොවන්
10.ඡොයො පිටපේ යන්ර,ඩුප්මලෝ ැින් හො මරෝනිමයෝ ැින් ප්රින්ටෂ අළුේවැඩියොවන්
11.ජල හො පල්මදෝරු මපොම්ප අළුේවැඩියොවන්
12.යකඩ හො වොමන් පෑස්ත්රසුම් වැඩ
13.මපොේපේ,ලිපි,ස්ත්රටිකෂ,බැනෂ,නො පුවරු හො ආකෘතිපේ මුද්රණය
14.වොහන/ ිවිල් මස්ත්රවො කිරි .
15. අයිතිකරුවකු මනො ැති ෘත ශරිර භූ දොන කිරි
16.විදුලි ජනක යන්ර කුලියට ස්ත්ැපයි හො අලුේ වැඩියොව
17.ආහොර පොන ස්ත්ැපයි
18.හැදුනුම්පේ ස්ත්කස්ත්ර කිරි හො ඡොයො රූප ,විඩිමයෝ පහසුකම්
19.වොහන විදුලි කො ෂික මස්ත්රවොව
20.වොහන කුර්න් කිරි ,අමපෝස්ත්රටින් ගැසි ,කොපට්ට ඇතිරි
21. මරෝහමලන් ඉවතලන ද්රවය මිළට ගැනි (මස්ත්රලයින් මබෝතල් ,ප්ලොස්ත්රටික් මබෝතල් ,මපොල් කටු ,කොඩ්මබෝඩ්,විදුරු මබෝතල්,x-ray)
වි සි - 0552276912
ෆැක්ස්ත්ර අිංකය - 0552276912
ඊමම්ල් -dghmonaragala@yahoo.com
මවබ්අඩවිය - www.dghmonaragala.lk

ස්ත්භොපති,
ප්රොමද්ශිය ප්රස්ත්ම්පොදන කමිටුව,
දිස්ත්රික් හ මරෝහල,ම ොණරොගල

2018 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිසම් අයදුම්පත
දසේික් මහ ස ෝහල - සමාණ ාගල.
අයදුම්පේඅිංකය (කොයෂොලීය ප්රමයෝජනය ස්ත්ඳහො ප ණි)

01.ලියොපදිිංචි වන භොණ්ඩ / මස්ත්රවො ස්ත්ැපයු

- .........................................................................

අයිත අිංකය

- ..........................................................................

02.ලියොපදිිංචි වන ආයතනමේ න හො ලිපිනය

- ..........................................................................
............................................................................
............................................................................

03.
I දුරකථන අිංකයන්

- .........................................................................

II ෆැක්ස්ත්ර අිංකයන්

- .........................................................................

III විදුේ තැපැල් ලිපිනය

- .........................................................................

04. වයොපොර ලියොපදිිංචි ස්ත්හතිකමේ අිංකය

- ..........................................................................

05.ණයට දිය හැකි කොල සී ොවන්

- ..........................................................................

06.වැට්ට බදු අිංකය

- ..........................................................................

07.ICTAD ලියොපදිිංචි ස්ත්හතිකමේ අිංකය හො මරරණිය - ....................................................................
(මගොඩනැගිලි නඩේතු මකොන්රොේකරු ස්ත්ඳහො ප ණි)
08.රජමේ ආයතන වලට ස්ත්ැපයීම් පිළිබද විස්ත්රතර - ..........................................................................
09.ලබොගේ කුවිතොන්සි අිංකය -

- ...........................................................................

10.ඔබ කිසියම් නිර්රපොදකයකු /විමද්ශිය නිර්රපොදන ආයතනයක බලයලේ එක නිමයෝජිත ආයතනය නම්,
I .නිර්රපොදන ආයතනය මහෝ එක නිමයෝජිත ආයතනයද යන වග ......................................................................................................................................................
II . ආවරණය වන බල ප්රමද්ශය .....................................................................................................................................................
ඉහත ස්ත්දහන් මතොරතුරු ස්ත්තය හො නිවරදි බවටේ,අස්ත්ොධු මල්ඛනවලට ොමේ ආයතනමේ න ඇතුලේ
වී මනො ැති බවටේ,ම යින් ස්ත්හතික වන අතර ලබො මදන භොණ්ඩ ඇණවුම් නියමිත කොල සී ොව තුල
මරෝහල මවත මගනවිේ භොර මදනු ලබන බවේ,ස්ත්ැපයුම්කරුවන් ලියොපදිිංචි කිරි ට අදොල අමනකුේ
මකොන්මද්සි වලට එකග වන බවේ, දන්වො සිටිමි.එම න් 2018 වර්ෂය ස්ත්ඳහො ලියොපදිිංචි
ස්ත්ැපයුම්කරුවකු වශමයන් ොමේ ආයතනය ද ලියොපදිිංචි කරමදන ම න් කොරුණිකව ඉල්ලො සිටිමි.
දිනය 2017.11..........

..................................................
අයදුම්කරුමේ අේස්ත්න
න - ...............................................

2018 වර්ෂයට භාණ්ඩ හා සසේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම.
දසේික් මහ ස ෝහල - සමාණ ාගල.
ලියාපදිංචි ක ගැනිසම් සපාදු සකාන්සේසි.
ම ොණරොගල දිස්ත්රික් හ මරෝහලට 2018 වර්ෂය ස්ත්ඳහො භොණ්ඩ හො මස්ත්රවො ස්ත්ැපයුම් මවනුමවන් ලියොපදිිංචි වී ට
බලොමපොමරොේතු වන අයදුම්කරුවන් ස්ත්ඳහො මකොන්මද්සි පහත පරිදිමේ.
01.අමප්ක්ිත අයදුම්කරුවන් පුවේපේ දැන්විම් අනුව ත න් ස්ත්ැපයි ට බලොමපොමරොේතු වන අයිත ය ස්ත්දහො
වයොපොර ලියොපදිිංචිය යටමේ ලියොපදිිංචි වී තිබිය යුතුය.
02.ඒ අනුව අයදුම්පේ ලබො ගැනිමම්දි අයදුම්කරුවන් විසින් පහත ස්ත්දහන් ලියකියවිලි ඉදිරිපේ කල යුතුය.
I.අයදුම්පේ ලබො මදන මලස්ත් ඉල්ලො අදොල ආයතනය / පුද්ගලයො විසින් නිකුේ කරන ලද ලිපියක් .
II.වයොපොර ලියොපදිිංචි ස්ත්හතිකමේ ඡොයො පිටපතක්.
03. අයදුම්කරුවන් ස්ත්ැපයි ට බලොමපොමරොේතු වන භොණ්ඩ හො මස්ත්රවොවන් පිළිබද විස්ත්රතර ත
ස්ත්ඳහන් කළ යුතුය.
04.ස්ත්ම්ූණෂ කරන ලද අයදුම්පේ ම ොණරොගල දිස්ත්රික්
ලියකියවිලි ස්ත් ග ඉදිරිපේ කල යුතුය.

අයදුම්පමේ පැහැදිලිව

හ මරෝහල මවත ඉදිරිපේ කිරිමම්දි පහත ස්ත්ඳහන්

I.ඔබ කිසියම් නිර්රපොදකයකු මහෝ විමද්ශ නිර්රපොදන ආයතනයක බලයලේ එක නිමයෝජිත ආයතනය වන්මන්
නම් , නිර්රපොදන ආයතනය මහෝ එක නිමයෝජිත ආයතනය බව ස්ත්නොථ කරන ස්ත්හතිකමේ ඡොයො පිටපතක්.
II.ආවරණය වන බල ප්රමද්ශය (මුළු ලිංකොවට ද නැතිනම් විමශරිත කළොපයකටද යන වග,ඇතුළේ ස්ත්හතිකමේ
ඡොයො පිටපතක්.
III.මගොඩනැගිලි නඩේතු මකොන්රොේකරුවන් ස්ත්ඳහො ICTAD ලියොපදිිංචි ස්ත්හතිකය.
IV.වයොපොර ලියොපදිිංචි ස්ත්හතිකමේ ඡොයො පිටපතක්.
05. සියළු අයදුම්කරුවන්මේ සුදුසුකම් පරික්ර්ො කිරිම න් පසු ලියොපදිිංචි කරගනු ලැමබ්.
06. භොණ්ඩ හො මස්ත්රවො ස්ත්ැපයුම්කරුවන් ස්ත්ඳහන් කරන ලිපිනමේ ස්ත්රිරව වයොපොරය පවේවොමගන යොයුතු අතර සියලු
ස්ත්ිංමද්ශන කටයුතු සිදුකරනු ලබන්මන් අයදුම්පමේ ස්ත්ඳහන් ස්ත්රිර ලිපිනය ස්ත්ඳහො ප ණි.ලිපිනමයි මවනස්ත්ක් සිදු
වූවමහොේ,වහො නව ලිපිනය දැන්විය යුතුය. එමස්ත්ර මනොවන ස්ත්ැපයුම්කරුවන්මේ ලියොපදිිංචිය අවලිංගු කිරිමම්
බලය ම ොණරොගල දිස්ත්රික් හ මරෝහමල් වවදය අධිකොරි ස්ත්තුමේ.
07. සියලු ස්ත්ැපයුම්කරුවන්මගන් මතෝරොගේ ස්ත්ැපයුම්කරුවන් 05 මදනකුමගන් ප ණක් මහෝ මිළ ගණන් කැදවි ට
වවදය අධිකොරි මවත බලතල ඇේමේය.
08. අස්ත්ොධු මල්ඛණයට ඇතුලේ වූ කිසිදු භොණ්ඩ හො මස්ත්රවො ස්ත්ැපයුම්කරුවකු ලියොපදිිංචි කරගනු මනොලැමබ්.
09. මිළ ගණන් ඉදිරිපේ කිරිමම්දි සියලු මිළ ගණන් ඉදිරිපේ කළ යුේමේ අදොල ස්ත්ැපයුම් ම ොණරොගල දිස්ත්රික් හ
මරෝහල මවත මගනවිේ භොරදි ස්ත්ඳහො වන අතර, එ මිළ ගණන් ඉදිරි ොස්ත් තුනකටවේ (03) වලිංගු විය
යුතුය.ඇණවුම් අනුව ස්ත්ැපයි ට නියමිත දින මරෝහල මවත අදොළ භොණ්ඩ මහෝ මස්ත්රවො ස්ත්පයනු මනොලැබුවමහොේ,
එය එ ඇණවු අවලිංගු කිරි ට මහරතුවක් වන අතර,එමස්ත්ර ස්ත්ැපයිම් ප්රතික්මර්රප කරන ස්ත්ැපයුම්කරුවන්මේ
ලියොපදිිංචිය අවලිංගු කරනු ලැමබ්.එමස්ත්ර ,යම් අයිත යක ස්ත්ොම්පල පරික්ර්ො කිරි ට තීරණය කළමහොේ, අදොල
ස්ත්ොම්පල නියමිත දිනට මරෝහල මවත මගනවිේ ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
10. මිළ ගණන් කැදවිමම්දි පිට පිට අවස්ත්රථො 03ක් මිළ ගණන් ඉදිරිපේ මනොකරන ආයතනයන්මගන් නැවත මිළ
ගණන් කැඳවනු මනොලැමබ්.

11. මගොඩනැගිලි නඩේතු මකොන්රොේකරුවන් ලියොපදිංචි කිරිමම්දි රු.200,000.00 ක වොණිජ බැිංකුවකින් ලබොගේ

කොයෂ ස්ත්ොධන ඇපකරයක් මහෝ මුදලින් මරෝහල මවත තැන්පතු කළ යුතු වන අතර ,මගොඩනැගිලි නඩේතු
මකොන්රොේ ගිවිසු කටද එළඹිය යුතුය.
12. 2017 වර්ෂමේ ස්ත්ැපයුම් අස්ත්තුටුදොයක ස්ත්ැපයුම්කරුවන් ලියොපදිිංචි කරගනු මනොලැමබ්.
13. ස්ත්ැපයුම්කරුවන් ලියොපදිිංචි කරගැනිමම් අවස්ත්ොන තීරණය ම ොණරොගල දිස්ත්රික් හ මරෝහමල් වවදය අධිකොරි
ස්ත්තුවන්මන්ය.
14. අයදුම්පේ බහොලන ලිපි කවරමේ වම්පස්ත් ඉහල මකලවමෂ “ 2018 වර්ෂය ස්ත්ඳහො ස්ත්ැපයුම්කරුවන් ලියොපදිිංචි
කිරි ” යනුමවන් ස්ත්ඳහන් කර එවිය යුතු අතර ලිපි කවරමේ වම්පස්ත් පහල මකලවමෂ ආයතනමේ න ස්ත්හ
ලිපිනය ස්ත්ඳහන් කල යුතුය.

ඉහත ස්ත්ඳහන් සියලු කරුණු ස්ත්ැලකිල්ලට මගන ඔබමේ ලියොපදිිංචිය ලබොගත යුතුය.

