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ක ොෂඹ මශ නගර වභළල 

මධ්යම ්රව්පාළනන කනාළ්තමක්ප්තතුල 

ංසු අං ය : සීපීඩී13/2398/2022 

 

දුර මන අං ය : 2686389/ 2673173 

සෆක්වහ අං ය : 2662329 

 

ාෆරණි නගර වභළ මධ්යවහාළනක  අඹන න රා අලුත්ලෆඩියළ කිරීම ශළ කවේලළ කිරීම. 

 

විලෘම  රන දිනය : 2022 .11.29        කේළල : කා.ල. 10.00  

 

1 ලන ක ොටව 

( ළ්තයළලීය ්රකයජජනය වනශළ ාමණි) 

 

කට්තඩ්ත රු/ ආයමනක  නම :   ...........................................................................  

  ....................................................................................................................... 

 කනාළ. කුවිමළ්තසික  අං ය : ...........................නළ/භළ කුවිමළ්තසික  අං ය: ................  

දිනය......................................නිකුත්  රන නිධ්ළරියළකේ අත්වන .............................  

 

 

 

 

 

 

 

 



                       CPD13/2398/2022                                                   ORIGINAL 

Page 2 of 10 
 

 

 

11 ලන ක ොටව 

(කට්තඩ්ත රු / ංසු රු විසි්ත පිරවිය යුතුය) 

ාෆරණි නගර වභළ මධ්යවහාළනක  අඹන න රා අලුත්ලෆඩියළ කිරීම ශළ කවේලළ කිරීම. 

 

1. කට්තඩ්ත රු / ංසු රුකේ නම : 

  ........................................................................................................  

2. කට්තඩ්ත රු / ංසු රුකේ ලිපිනය : 

  ........................................................................................................   

3. දුර ාන අං ය : 

  ........................................................................................................  

4. ලයළාළරි  ලියළාදිං අ අං ය : 

  ........................................................................................................  

5. මි ගණ්ත - ලවර තුනක් වඳශළ (2023-2025) 

 
එක් මු්තතිය ට 

කවේලළ ගළවහතුල 

(රු) 

ලවර  කවේලළ 

ගළවහතුල (රු) 
ලෆට් (රු) 

ලවර 03 ක් 

වඳශළ මුළු 

මුන (රු) 

ල්තයක් තුදී 

සිදු රන 

කවේලළල්ත 

ගණන 

කවේලළ  ෂයුතු 

ම්තති 18 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

        

        

                       .................................................. 
              අත්වන 
            (නි මුද්රළල) 
දිනය - ................................... 
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111 ලන ක ොටව 
ක ොෂඹ මශ නගර වභළල 

මධ්යම ්රව්පාළනන කනාළ්තමක්ප්තතුල 
 

ාෆරණි නගර වභළ මධ්යවහාළනක  අඹන න රා අලුත්ලෆඩියළ කිරීම ශළ කවේලළ කිරීම. 

 

1. කාොදු නියමය්ත ශළ ක ෝතකේසි 

ාශම වනශ්ත නියමය්ත ශළ ක ෝතකේසි යටකත් මුද්රළ මෆ ල ංසු එලන කවට ක ොෂඹ 07ප පුරශප 

ක ොෂඹ මශ නගර වභළකේ නළගරි  ක ොමවළරිවහ විසි්ත කමයි්ත ආරළධ්නළ  රනු බයි. 
 

1. පුලත්ාත් මඟි්ත ්රසිේධ්  ර ඇති ආ ළරයට කට්තඩ්ත ාත්/ ංසු ලියවිලි බළගම ශෆකි අමර 

කාජරම ල කට්තඩ්තාම  මුල්පිටාම වශ අනුපිටාත් ලකය්ත කනපිටාමකි්ත යුතුල කල්ත 

කල්තල මුද්රළමබළ ඉදිරිාත්  ෂ යුතුය. 
 

2. ඉල්ළ සිටින ගළවහතුල කට්තඩ්තාකමහි ඉක් මි්ත වශ ලචන ලලි්ත වනශ්ත  ෂ යුතුය. ක්ප 

කන  අමර කිසිය්ප කලනවක් ඇකමොත් අකුකර්ත ලියළ ඇති මුන නිලෆරදි කව වෆකක්. මි 

ගණ්ත ෆයිවහතුල අත්ව්ත  ර නි මුද්රළල මබළ තිබිම අනිලළ්තය කේ. 

 

3. කට්තඩරය/ ංසුල වමඟ ංසුල විලෘම  රන දින සිට දින 150 ක් ඉදිරියට ලංගු ලන ාරිදි 

රු.20ප000.00   ඇා බෆඳු්ප රයක් පිළිගත් බෆංකුලක් කලති්ත කශජ ආාසු කගලනු බන ඇා 

මෆ්තාතු  ගළවහතු කව රු.20ප000.00 ක් ක ොෂඹ මශ නගර වභළකේ වරප් අංය කලම 

කගවීකම්ත ාසු බළ ග්තනළ රිසිට් ාකමහි ඡළයළ පිටාත් ංසු  ට්ටය වමඟ අමුණළ එවිය  

යුතුය. ඇා බෆඳු්ප රය වඳශළ ව ආන්ත ආ ෘති ාත්රය ඇමුුමම 01 නක්ලළ ඇම. 
 

4. කට්තඩ්තාම/ ංසුල මුල් පිටාම ශළ අනුපිgාම ලකය්ත ක ොටවහ කන කි්ත කල්ත කල්ත 

 ලරල බශළ එ ට එක්  ලරය  බළශලු  ලරයකි්ත ඉදිරිාත්  ෂයුතුය. සියලු කට්තඩ්තාත් 

ක ොෂඹ 07ප නගර ළළකලහි නළගරි  කල් ්ප කනාළ්තමක්ප්තතුකලහි මබළ ඇති කට්තඩ්ත 

කාට්ටිකයහි 2022.11.29දින කා.ල. 10.00 ට ්රාම මෆ්තාත්  ෂ යුතුය. මෆාෆක්ත එලනු 

බන කට්තඩ්ත/ ංසු ්රතික්කේා  රනු ෆක.. ්රමළන වී ඉදිරිාත්  රන කට්තඩ්තාත්ප 

අව්පප්තණ අයදු්පාත් කශජ ක ෝතකේසි ලට ාටශෆනි අයදු්පාත් ්රතික්කේා  රනු ෆක.. 

 

5. ඉදිරිාත්  රනු බන කට්තඩ්තාම/ ංසුාකත්  ලරක  ල්ප ාව ඉශෂ ක ෂලකරහි “ාෆරණි 

නගර වභළ මධ්යවහාළනක  අඹන න රා අලුත්ලෆඩියළ කිරීම.” යනුකල්ත වනශ්ත  ෂ යුතුය. 

 

6. කමජරළගත් කට්තඩ්ත රු/ ංසු රු විසි්ත පිළිගම ශෆකි බෆංකුලකි්ත ක ොෂඹ මශ නගර වභළල 

කලම ක ෝතත්රළත් ලටිනළ මි්ත 10% ලටිනළ මක් වහිම  ළ්තය වළධ්න බෆඳු්ප රයක් ඉදිරිාත් 

 ෂ යුතු අමර, එය ක ෝතත්රළත්තු  ළය අලව්ත වී දින 28ක් ඉදිරියට ලංගු විය යුතු අමර 

ක ොෂඹ මශ නගර වභළල වමඟ ගිවිසු්පගම විය යුතුය.  ළ්තය වළධ්න බෆඳු්ප රක   ආ ෘතිය 

ක්ප වමඟ අමුණළ ඇම (ඇමුුමම 02) 

 

7. ගළවහතුල වමඟ එ තු  ෂ අගය මම බදු කශජ අකනකුත් බදු අය  ර්තක්ත න්ප ඒ පිළිබඳල 

වඳශ්ත  ෂ යුතු අමරප ලෆට් බදු ලියළාදිං අ අං  වශ අනළෂ කල්ඛණ න ඉදිරිාත්   යුතුය. 
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8. කවේලළ වෆායීම කශජ අලුත්ලෆඩියළ කිරීම ්රමළන කිරීම කශජ නියමිම ාරිදි  ටයුතු කනොකිරීම 

පිළිබඳල නෆ්තව විට දී කමම කවේලළල නමර කිරීමට  ටයුතු  රනු බන අමරප එම 

කශේතුකල්ත නගර වභළලට ඇති ලන ය්ප අළභයක් කේන එම අළභය ඒ ලන කමක් කවේලළල 

වෆාය ාළ්තලය විසි්ත කගවිය යුතුය. (කමම අළභය නළගරි  ක ොමවළරිවහ විසි්ත තීරණය 

ක ක්ත.) ඒ අනුල ගිවිසුම අත්ව්ත  ර එම කවේලළල කලනත් අකයකුට ාෆලරීමට  ටයුතු  රනු 

ෆක.. 
 

9. අළුත්ලෆඩියළල්ත කශජ කවේලළල්ත සිදු කිරීකම්ත ාසු නියමිම ලියකියවිලි ව්පප්තණ කිරීකම්ත 

ාසුල මළ්තගගම ක්රමයට කගවී්ප කිරීමට  ටයුතු ක කරනු ඇම. 

 

10. කට්තඩ්තාම/ ංසුාම ටිකාක්වහ කනො ෂ යුතුය. 
 

11. ම්තති කවේලළ කිරිම ශළ අලුත්ලෆඩියළ කිරීම නියමිම ාරිදි ඉටු කනො රනු බන ඕනම 

අලවහාළල දී එම කවේලය බළගෆනීම අලව්ත කිරීක්ප අයිතිය නළගරි  ක ොමවළරිවහ වතුකේ.  
 

12. ක්ප ව්පබ්තධ්කය්ත වභළකේ තීරණය අලව්ත තීරණය ලනු ඇම. 
 

13. අං  1530/13 ශළ 2018.01.01 දිනෆති අති විකේ ගෆවට්ාත්රය යටකත් සියලු කගවී්ප රු. 

25ප000/- ඉක්මලළ ඇති විට රු.25/-   මුේනර ගළවහතුල ට යටත් ලනු ඇම. 

 

 
2. කගවී්ප කිරීක්ප ක්රමය 

 කවේලළල්ත වතුටුනළය  අ්තනමට ඉටු ර ඇති බලට අනළ නිධ්ළරියළ විසි්ත වශති  කිරීකම්ත 

නියමිම අනුමෆතිකය්ත ාසුල කගවී්ප සිදු  රනු ඇම.  

 කගවී්ප  ටයුතු  රනු බ්තක්ත මළ්තගගම (Online) ක්රමයට ලන අමර ඒ වඳශළ ඇමුුමම 

03 ආ ෘති ාත්රය ව්පප්තණ  රප එහි ඇතුෂත් ගිුමක්ප ගිුම්ප ්ර ළනක  ඡළයළ පිටාමක් 

වමය බලට මශවුරු  ර කට්තඩ්තාම වමඟ බළදිය යුතුය.  

 

3. ක ෝතත්රළත්තුල අලව්ත කිරීම 

නළගරි  ක ොමවළරිවහ විසි්ත කවේලළ  ඩ කිරීම පිළිබන අගති රහිමල කට්තඩ්ත රුට/ ංසු රු කලම 

කලනත් කිසිය්ප පිළියම ට සිදු රන න ලෆරදි පිළිබනල ලිඛිම නෆනු්පදීමකි්ත ාසුල ක ෝතත්රළත්තුල 

අලව්ත  රනු ෆබිය ශෆකිය. එකවේම ාශම වඳශ්ත කශේත්ත මමන කවේලය අලව්ත කිරීමට  ටයුතු 

 රනු බයි.  

 

(අ)    ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත වභළකේ ය්ප ක ෝතත්රළත්තුලක් බළගෆනීමට කශජ ඉටු කිරීමට 

අනළෂ ල්තනළ ව ය්ප ක්රියළලක් කිරීම වඳශළ කශජ කිරීකම්ත ලෂක්ලළලීම වඳශළ කශජ ය්ප 

මෆනෆත්කමකුට කාෂඹවීමක් කව කශජ ාරිමයළගයක් කව ය්ප මයළගයක් කශජ 

 ලරළ ළරය  කශජ ්රතිහාළලක් පිරිනම්තක්ත න්ප කශජ දී ඇත්කත් න්ප කශජ දීමට 

එ ඟ වක  න්ප; 
 
(ආ)  ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත වභළකේ ය්ප ක ෝතත්රළත්තුල ට අනළෂල ය්ප මෆනෆත්කමකුට 

අනුග්රශය කා්තවක  කශජ කා්තවීකම්ත ලෆෂකී සිටික  න්ප කශජ කනො ෆමෆත්ම 

කා්තවක   කශජ කා්තවීකම්ත ලෆෂකී සිටික  න්ප; 
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(ඇ)   (අ) වශ (ආ) හි විවහමර  රන න ක්රියළප ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත කවේලක  නියුක්ම 

 රන න කශජ ඔහු කලනුකල්ත ක්රියළ  රන ය්ප මෆනෆත්මකු විසි්ත 

(ක ෝතත්රළත් රුකේ නෆනු්ප ඇතිල කශජ නෆතිල වුලන)  රන නකේ න්ප; 
 

(ඈ)  වභළල වමඟ ව ය්ප ක ෝතත්රළත්තුල ට අනළෂලප ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත කශජ ඔහු විසි්ත 

කවේලකයහි නියුක්ම  ර ඇති කශජ ඔහු කලනුකල්ත  රන මෆනෆත්කමකු විසි්තප අල්වහ 

ශළ දණ ාණත් යටකත් ය්ප ලරනක්  ර ඇත්කත් න්ප; 
 
(ඉ)    ක ෝතත්රළත් රු බු්තලත් වීමප ණයහිමිය්ත වමඟ වමවහායක් ඇති ර ගෆනීමප ඈලර 

කිරීමට ාත්වීම ආදී කිසිලක් සිදුවී න්ප; 
 
(ඊ)    ඉංජික්තරුලරයළ කශජ ගෘශ නි්තමළණ ශිල්පියළ විසි්ත ක ෝතත්රළත් රු- 

i. ක ෝතත්රළත්තුල අමශෆර නමළ ඇති බල; 

ii.  ්තමළ්තමය ආර්පභ කිරීමට අවමත්ල ඇතිබල 

iii. නිසි උේකයජගයකි්ත යුතුල  ්තමළ්තමය  රකගන යළම අවමත්ල ඇති බල; 

iv. එකවේ  රන කව උාකනවහ දීකම්ත ාසු, වළධ්ළරණ  ළසීමළලක් තු 

 ්තමළ්තමය  ඩළනෆමීමට කශජ ්රතිකයජජනය කිරීමට අවමත් ව බල; 

v. ක ෝතත්රළත්තුලට අනුල  ්තමළ්තමය කනො රන බල වශති   ර්තක්ත න්පප 

ක ෝතත්රළත්තුල අලංගු කිරිමටත්, එලෆනි අලංගු කිරීම  ්රතිලයක් ලකය්ත විඳි්තනට සිදුලන ය්ප 

අළභය  ්රමළණය ක ෝතත්රළත් රුකග්ත අය ර ගෆනීමටත් වභළලට හිමි ම ඇති බල මශවුරු කිරීම 

පිණිව සුදුසු  කව ලචන කයදු කේනයක් වම ලිඛිම ක ෝතත්රළත්තුල ටම ඇතුෂත්  රනු ෆබිය යුතු ය. 

4 . ාෆරණි නගර වභළ මධ්යවහාළනක  අඹන න රා අලුත්ලෆඩියළ කිරීමට අනළ විකේ ක ෝතකේසි. 

1. එක් ම්තතියක් ල්තය දී මළව තුන ට ලරක් ලකය්ත ශමරලරක් කවේලළ කිරීම 

 

2. ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත නියමිම  ළ සීමළල්ත තුෂ ඇගලු්ප ඉලත්  ර වියෂළ පිරිසිදු  ෂ යුතු අමර 

 ,කමම ම්තති  81 වනශළ අලය වු විට ඇදු්ප ආකේ  ෂ යුතුය. 

 

3. ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත කමම ම්තති නියමිම  ළ ාරමරය්තහී දී හිවක වහ හිවහ වශ උඩු රැවු 

පිරිසිදු කිරීම ,දුවිලි පිව නෆමිම ,නෆලම ව වහ කිරීම වශ ඩයි කිරීම  ෂ යුතුය. 

 

 

4. අලය වු විට හිවක වහ වශ උඩු රැවු ක ෝතත් රළත් රු විසි්ත ්රතිවහාළානය  ෂ යුතුය. 

 

5. ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත අලය වු විට ාළනල නෆලම තී්තම පිරිසිදු  ර ඒලළ  ්රතිවහාළානය  ෂ 

යුතුය. 

6. කමම මු්තති කලනත් වහාළනය ට මළරු  ර්තක්ත න්ප වභළල විසි්ත ක ෝතත්රළත් රුකග්ත වශය 

බළ ගම යුතුය. 
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7. අලයකේ යෆයි ව ළ වභළල විසි්ත නෆනු්ප කනන විට දී කමම ම්තති 18 ව්පබ්තධ් කලනත් 
 ටයුතුල ක ෝතත්රළත් රු නිරම විය යුතුය. 
 

8. ඉශම වඳශ්ත ාරිදි කවේලළ  ෂ බලට අනළෂ නගර වභළ භළර රුකග්ත එම අලවහාළකේදීම 

වශති යක් බළ ගම යුතුය.   

 
9. කවේලය වෆායීක්ප දී ක ෝතත්රළත් රු විසි්ත කවේලක  කයදී සිටින   ,නියෆලී සිටින කශජ විවහමර  රන 

න ඕනම පුේගයකුකේ මරණය ,ආබළධිම කශජ තුලළ කශේතුකල්ත ඇතිලන ශළනි කශජ ලගකී්ප 

වඳශළ ාෆන නගින කිසිඳු හිමි ්ප ාමක් වඳශළ වභළල ලගකියනු කනොෆක.. 

 

10. කිසිය්ප කශේතුලක් නිවළ ක ෝතත්රළත් රුට කවේලළ වෆායීමට කනොශෆකි වු විට   , කලනත් මෆනකි්ත 

එලෆනි කශජ ඒ ශළ වමළන කවේලළල්ත බළ ගෆනීමට වභළලට අයිතියක් ඇති අමර ක ෝතත්රළත් රු 

විසි්ත නරන න මෆ්තාතුල බළත්ම  කිරීමට අමමරල එම අලවහාළකේ දී නරන න සියලුම වියන්ප 

වශ වියන්ප ්රතිප්තණය  ෂ යුතුය. 

 

11. කමම ගිවිසුමට අනුල ක ෝතත්රළත් රුට කගවිය යුතු මුනට එකරහිල කිසිය්ප හිමි ්ප ාමක්   ,

අළභයක් ,පිරිලෆයක් කශජ ලගකීමක් අඩු කිරීමට වශ ඉලත් කිරීමට වභළලට අයිතියක් ඇම. 

 

12.  (අ) වභළකේ අනුමෆතිය වශ කමම ගිවිසුම අමර කිසිය්ප ගෆටලුලක් ඇත්න්ප වභළකේ අනුමෆතිය 

බළත්ම  කේ. 

 

(ආ) කමම ගිවිසුම වශ අකනකුත් කට්තඩ්ත ක ෝතකේසි අමර කිසිය්ප ගෆටලුලක් තික. න්ප ාසු 

ලියවිල් බළත්ම  කේ.   

   11. අයදු්ප රුල්ත කමම ක්කේත්රයට අනළ කවේලළ වෆායීම වඳශළ ලවර 5   ලත් ාෂපුරුේනක් තිබිය  

         යුතුය. 

 

කට්තඩ්තාකමහි/ ංසුකලහි ක ෝතකේසි ලට අනුගම වීමට එ ග කලමි. 

 

කට්තඩ්ත රුකේ/ ංසු රුකේ අත්වන -  ......................................................  

නම -  ......................................................  

මනතුර -  ......................................................  

දිනය -  ......................................................  

(නි මුද්රළල) 
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IV ලන ක ොටව 
 

අයදු්ප රුල්ත විසි්ත ඉදිරිාත්  ෂයුතු විවහමර 

(විවහමර වනළා කිරීම වඳශළ ලියවිලි ඇමුුම්ප කව නෆක්විය යුතුය) 

 

 
i. ම්තති කවේලළ කිරීමට ගිවිසු්ප අත්ව්ත  ර ඇති වහාළන ශළ එම වහාළන ල ලිපිනය්ත ශළ දුර ාන 

අං . 

ii. අයදු්ප රුල්ත වතු ව්පාත් ශළ ලළශන ආදී විවහමර. 

iii. අලුත්ලෆඩියළ ශළ කවේලළ වඳශළ කයොනලන කවේල  වංඛයළල ශළ ඒ අයකේ සුදුසු ්ප ශළ ාෂපුරුේන 

ආදිය ව්පබ්තධ් විවහමර. 

iv. මීට අමමරල අයදු්ප රුල්තකේ ව්පාත් පිළිබඳල ාරීක්ළ කිරීමට අලවහාළල බළ දීම. 

v. අයදු්ප රුල්ත කමම ක්කේත්රයට අනළ කවේලළ වෆායීම වඳශළ ලවර 5   ාෂපුරුේන වනළම කිරිම 

වඳශළ අනළෂ ලියකියවිලි. 

 
 

කට්තඩ්තාකමහි/ ංසුකලහි ක ෝතකේසි ලට අනුගම වීමට එ ග කලමි. 

 

කට්තඩ්ත රුකේ/ ංසු රුකේ අත්වන -  ......................................................  

නම -  ......................................................  

මනතුර -  ......................................................  

දිනය -  ......................................................  

(නි මුද්රළල) 
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ඇමුුමම 01 

Tender/Bid Security 
 [this Bank Guarantee form shall be filled  in accordance with the instructions indicated in brackets] 

………………[insert issuing agency’s name, and address of issuing branch or office]……….. 

*Beneficiary: Municipal Commissioner, Colombo Municipal Council 

Date: ………………………………………………[issuing date] 

BID SECURITY No.: ……………………………………[… 

We have been informed that ……………………………….[insert (by issuing agency)  name of 

the Bidder; if a joint venture, list complete legal names of partners] (hereinafter called "the 

Bidder") has submitted to you its bid dated  ……………………… [date] (hereinafter called "the 

Bid") for the supply of [insert name of service] under Bid No……………….. ……………………. 

(“Bid number”).  

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Bids must be supported by a Bid 

Guarantee. 

At the request of the Bidder, we ……………………………………..[name of issuing agency] 

hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of 

……………… ……[insert amount in word and figures]……………………………… upon receipt 

by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder 

is in breach of its obligation(s) under the bid conditions, because the Bidder: 

(a)  has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified; or 

(b)  does not accept the correction of errors in accordance with the Bid document and 

conditions of the General Terms and Conditions; or 

(c)  having been notified of the acceptance of its Bid by the Purchaser during the period of 

bid validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or 

refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the General Terms and 

Conditions. 

This Guarantee shall expire:  (a) if the Bidder is the successful bidder, upon our receipt of copies 

of the Contract signed by the Bidder and of the Performance Security issued to you by the 

Bidder; or (b) if the Bidder is not the successful bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a 

copy of your notification to the Bidder that the Bidder was unsuccessful, otherwise it will remain 

in force up to …………………………………  

Consequently, any demand for payment under this Guarantee must be received by us at the office 

on or before that date._____________________________ 
 

[Signature of authorized representative(s) ] 
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ඇමුුමම 02 

Performance Guarantee 
[The issuing agency, as requested by the successful Tenderer/ Bidder, shall fill in this form in accordance 
with the instructions indicated]    
 

--------------------- [Issuing Agency’s Name, and Address of Issuing Branch or Office] ---------------------- * 

Beneficiary: --------------------------- [Name and Address of Employer] ---------------------   

Date: ------------------------------  

PERFORMANCE GUARANTEE No.:  -------------------------  

We have been informed that ----------------- [name of Service provider] (hereinafter called "the  

service provider") has entered into Contract No. --------------- [reference number of the contract] dated ------

------- with you, for the -------------- [insert service] ------------of------- [name of service and brief description of 

service] (hereinafter called "the Service").   

Furthermore, we understand that, according to the General Terms and Conditions, a performance 

guarantee is required.  

At the request of the Service provider, we ---------------- [name of Agency]  hereby irrevocably undertake to 

pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ------------ [amount in figures] (--------------) 

[amount in words], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the 

Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written 

statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, without your 

needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.   

This guarantee shall expire, no later than the …. day of ……, 20.. [insert date, 31 days beyond the 

scheduled completion of contract]  and any demand for payment under it must be received by us at this 

office on or before that date.    

_____________________   

[signature(s)]   
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ඇමුුමම 03 

 

Name of the 

Company 

Bank Details Telephone 

Number 

Mobile 

Number 

Email address 

Name in the account Bank name Bank 

Code 

Branch 

Name 

Branch 

code 

Bank Account 

number 

          


