ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්රය
ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ - නාගරි භාණ්ඩාගාරි ටදපාර්තටම්න්තුෙ
ප ොදු පෙළඳප ොළෙල හිස් මස් පෙළඳසැල් කුලී

..................................................ටපොදු

ටෙළඳපළ - අං

දනම මත ලබාදීම සඳහා පෙන්ඩර් කැඳවීම .

................ දරණ ..................... මස් ටෙළඳසැල

ාර්යාලයිය ප්රටයෝජනය සඳහා
අයදුම්කරුගේ නම.............................................................................................................................................
ලිපිනය

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

දුරකථන අංකය

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

අයදුම්පත් ගාස්තුව රිසිටි අංකය

දිනය

.........................................................................
ගෙන්ඩර් තැන්පත් ගාස්තුව

.......................................
දිනය

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

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

නිකුත් කළ නිළධාරියා.....................................................................................

.......................................................................................
ගණකාධිකාරි/ ප්ර.ක.පස්.නි

ඉහත සඳහන් ටපොදු ටෙළඳටපොළ ටෙළඳසැල් 2022/2023 ෙර්ෂ සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා
වූ ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි කියො බැලීටමන් පසු ඊෙ අනුකූලෙ පනො ඇති ට ොන්ටේසි පරිදි
රු.......................................................................................(1) (රු ................................(2)
ක් වූ ටෙන්ඩර් ගාස්තුෙක් මත, ට ොළඹ මහා නගර සභාෙෙ අයත් ................................................(3)
ටපොදු ටෙළඳටපොළ අං

.............................(4) දරණ .............................(5) ටෙළඳසැල, කුලී පදනම

මත ලබා ගැනීම සඳහා ........................................................................................................(6)
හි පදිංචි ........................................................................................................................(7)
ෙන මා (...............................................(8) විසින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත්

රමි.
1

1. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් රනු ලබන්ටන් මා ටෙනුටෙන් විනා ටෙනත් අටයකුටේ නාමි ටයකු ටහෝ
නිටයෝජිතටයකු ෙශටයන් ටනොෙන බෙ මා ටමයින් ප්ර ාශ ර සිටිමි.
2. මා විසින් පිටු අං 05 සිෙ 10 දක්ො වු ටෙන්ඩරටේ ට ොන්ටේසි හා උපටදස් කියො දැනුෙත් වූ අතර,
මා ටෙත ටෙන්ඩරය ප්රදානය
රන ලේටේ නම්, ටමම ට ොන්ටේසි ෙලෙ අදාලෙ, ඒොයින්
සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ ැමැත්ත ප්ර ාශ ර සිටිමි.
3. ටමම ටෙන්ඩර් ෙයුත්තෙ අදාලෙ අෙසාන තීරණය ගැනීම ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ සතු බෙ මා
දැනුෙත් බෙ ද, ඊෙ එ ඟ බෙ ද ප්ර ාශ රමි.
4. මා විසින් ටමම ටෙන්ඩරටයහි ලබා දී ඇති සියලු ටතොරතුරු සතය සහ නිෙැරදි ෙන අතර, මා විසින්
ඉදිරිපත් රන ලද ටතොරතුරු සාෙදය ෙන්ටන් නම්, එය මාටේ ටෙන්ඩරය ප්රතික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙන
බෙ මම ටහොඳා ාරෙ දනිමි.
ටෙන්ඩර්කරුටේ අත්සන .......................................................................................................
දිනය .............................................

සාක්ෂි
1. ..........................................................

නම

2. ............................................................

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

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

ලිපිනය ............................................................

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

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

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

1. ටෙන්ඩර් අයදුම්පටෙහි පිරවිය යුතු ටෙොරතුරු පහෙ විස්ෙර වලින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

1. ඉදිරිපත්

රන ටෙන්ඩර් මුදල අකුරින්. (උදා:-රුපියල් ලක්ෂ ටද ක්)

2. ඉදිරිපත්

රන ටෙන්ඩර් මුදල ඉලක් මින්. (උදා:-200,000.00)

3. ඉල්ලුම්

රන ටෙළඳසැල පිහිටි ටපොදු ටෙළඳටපොළ. (උදා:-ටබොරැල්ල)

4. ඉල්ලුම්

රන ටෙළඳසැල් අං ය. (උදා:-7/1/55)

5. ටෙළඳසැල් ෙර්ගය (උදා:-කුකුල් මස්)
6. ටෙන්ඩර් රුටේ ලිපිනය.
7. ටෙන්ඩර් රුටේ සම්පූර්ණ නම.
8. ටෙන්ඩර් රුටේ ජාති

හැඳුනුම්පත් අං ය.
2

පකොළඹ මහා නගර සභාෙ
නාගරික භාණ්ඩාගාරික පද ාර්තපේන්තුෙ
නාගරික ප ොදු පෙළඳප ොළ හිස් මස් පෙළඳසැල්
කුලී

දනම මත

ැෙරීම සඳහා පෙන්ඩර් කැඳවීම - 2022

ටුන
1. ගෙන්ඩර් කිරීමෙ නියමිත ගවළඳසැල් උපගල්ඛනය.............................

පිටු අංක 04

2. ගෙන්ඩර් අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම...............................................................

පිටු අංක 05

3. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපගෙස්...........................................

පිටු අංක 06

4. ගෙන්ඩර් ඇගයීම.................................................................................................

පිටු අංක 07

5. ගෙන්ඩරය පිරිනැමීම.........................................................................................

පිටු අංක 08

6. වාරික මුෙල් ගගවීම............................................................................................

පිටු අංක 09

7. සාමානය ගකොන්ගේසි........................................................................................

පිටු අංක 09

8. විගේෂ කරුණු.....................................................................................................

පිටු අංක 10

3

ටෙන්ඩර් කිරීමෙ නියමිත ටෙළඳසැල් උපටල්ඛනය
සභාටේ මිළ

ටෙන්ඩර් තැන්පත්

ඩ අං ය

ස්ෙභාෙය

ඩින්ස් පාර

44/05

ගව මස්

150,000.00

75,000.00

ටදමෙටගොඩ

50/03

ගව මස්

993,000.00

497,000.00

බම්බලපිටිය

24

ගව මස්

392,000.00

196,000.00

ෙැල්ලෙත්ත

01

ඌරු මස්

70,200.00

36,000.00

03

එළු මස්

596,100.00

299,000.00

04

ගව මස්

612,000.00

306,000.00

02

කුකුල් මස්

496,200.00

249,000.00

06

කුකුල් මස්

482,800.00

242,000.00

07

එළු මස්

573,600.00

287,000.00

381/7

කුකුල් මස්

663,800.00

332,000.00

381/8

ඌරු මස්

167,200.00

84,000.00

381/1

කුකුල් මස්

551,300.00

276,000.00

කිරුලපන

146

කුකුල් මස්

5,519,200.00

2,760,000.00

ට ොල්ලුපිටිය

09

එළු මස්

508,400.00

255,000.00

10

ගව මස්

617,400.00

309,000.00

ට ොස්ගස් හන්දිය

10/04

කුකුල්මස්

372,800.00

187,000.00

ටබොරැල්ල

7B/55

ඌරු මස්

130,900.00

66,000.00

7B/36

කුකුල් මස්

494,000.00

247,000.00

ටපොදු ටෙළද ටපොළ

ඡින්තුපිටිය
නාගලගම්වීදිය

රු.ශ.

මුදල රු.ශත.
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ට ොළඹ මහ නගර සභාෙ
නාගරි

භාණ්ඩාගාරි

ටදපාර්තටම්න්තුෙ

ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත් ටපොදු ටවළඳටපොළවල හිස් ව පවතින, ටම් සමඟ අමුණා ඇති
උපටල්ඛනටයහි දැක්ටවන ටවළඳසැල් 2023.12.31 දින දක්ො, කුලී පදනම මෙ ලබා දීම සදහා මුද්රා
ෙබන ලද පිෙපත් ටදකකින් යුතුව ටෙන්ඩර් කැඳවනු ලැටේ.
2. ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර නිකුත් කිරීම
2022.08.03 සිෙ 2022.08.24 දින ටප.ෙ.9.00 සිෙ ප.ෙ. 3.00 දක්ො ටෙන්ඩර් ලියවිලි ( මුල් පිෙපත
හා අනු පිෙපත) ටදආ ාරයකින් ලබා ගත හැ .
ක්රමය 01 – ටකොළඹ මහා නගර සභාටේ www.colombo.mc.gov.lk නිල ටවේ අඩවිටයන් බාගෙ කර ගැනීම.
I.

අයදුම්පත්ර ගාස්තුව වන රු 2,240.00 ක මුදල පහෙ ටද ආකාරටයන් ටගවිය හැකිය.
a) මහජන බැැංකුටේ ඕනෑම ශාඛාවකින් , පුරහල ශාඛාටේ ගිණුම් අැංක 167-1-001-6-3169425 ටවෙ
බැර කිරීම.
b) ට ොළඹ මහා නගර සභා සීමාෙ තුල පිහිටි පහත ාර්යාල පරිශ්රෙල ටගවීම් වුළු ටෙත සතිටේ
දිනෙල ටප.ෙ.9.00 සිෙ ප.ෙ.3.00 දක්ො ටගවීම් කිරීම.
➢ දිස්ත්රික් ාර්යාල අං 04, අැංක 147, හයිටලවල් පාර,කිරුලපන,ටකොළඹ 06.
➢ ජල සම්පාදන හා අපෙහන අංශය, මාලිගාකන්ද, ටකොළඹ 10.
c) ටෙන්ඩර් ලියවිලි සමග මුදල් ටගවූ ලදුපෙ අමුණා ඉදිරිපත් කිරිම අනිවාර්යය ටේ.

ක්රමය 02 – පුරහල ප්රධාන

ාර්යාලටයන් ලබා ගැනීම

❖ ටකොළඹ මහා නගර සභාටේ ටකොළඹ 07, පුරහල පරිශ්රටේ පිහිටි නාගරික භාණ්ඩාගාරික
ටදපාර්ෙටම්න්තුටේ ආදායම් අැංශය ටවෙ සතිටේ වැඩකරන දිනවල ටප.ව.9.00 ත් ප.ව.3.00 අෙර ලිඛිෙ
ඉල්ලීමක් ලබා දී අයදුම්පත්ර ගාස්තුව වන රු 2,240.00 ක් ටගවීටමන් ටෙන්ඩර් ලියවිලි ලබා ගෙ හැකිය.

ටෙන්ඩර් විෙෘත කිරිම
1. නියමිෙ පරිදි සම්පූර්ණකර මුද්රා ෙබන ලද මුල් පිෙපෙ සහ අනු පිෙපෙ සහිෙ අයදුම්පෙ 2022.08.26 දින

ටප.ව 10.00 ෙ ටපර ටකොළඹ 07, පුරහල පරිශ්රටේ නාගරික ටල්කම් ටදපාර්ෙටම්න්තුටේ ෙබා ඇති
ටෙන්ඩර් ටපට්ටිටේ බහාලිය යුතුය.
2. 2022.08.26 දින ටප.ව. 10.00 ෙ ටෙන්ඩර් භාර ගැනීම අවසන් ටේ. ඉන් අනතුරුව වහාම නාගරික

ටල්කම් ටදපාර්ෙටමන්තුටේදී ටෙන්ඩර් විවෘෙ කිරීම සිදු කරනු ලබන අෙර ටෙන්ඩර් විවෘෙ කරන
අවස්ථාවෙ ටෙන්ඩර්කරුවන්ෙ ටහෝ ඔවුන්ටේ නිටයෝජිෙයන්ෙ සහභාගී විය හැකිය.
3. ටම් සම්බන්ධව වැඩි විස්ෙර ටකොළඹ 07, ටකොළඹ මහා නගර සභාටේ නාගරික භාණ්ඩාගාරික

ටදපාර්ෙටම්න්තුටේ නිටයෝජය නාගරික භාණ්ඩාගාරික (ආදායම්)

ටහෝ ගණකාධිකාරී (ආදායම්)

ටවතින් ලබා ගෙ හැකිය.( දු.අැංක - 011-2692465 / 011-2699244)
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3. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපටදස්
2. ටෙන්ඩර් අයදුම්පටෙහි පිරවිය යුතු ටෙොරතුරු පහෙ විස්ෙර වලින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

1. ඉදිරිපත්

රන ටෙන්ඩර් මුදල අකුරින්.

2. ඉදිරිපත්

රන ටෙන්ඩර් මුදල ඉලක් මින්.

3. ඉල්ලුම්

රන ටෙළඳසැල පිහිටි ටපොදු ටෙළඳටපොළ.

4. ඉල්ලුම්

රන ටෙළඳසැල් අං ය.

5. ටෙළඳසැල් ෙර්ගය
6. ටෙන්ඩර්

රුටේ ලිපිනය.

7. ටෙන්ඩර් රුටේ සම්පූර්ණ නම.
8. ටෙන්ඩර් රුටේ ජාති

හැඳුනුම්පත් අං ය.

3. ටෙන්ඩර්කරුවන් ඔවුන්ටේ ජාතික හැඳුනුම්පටෙහි දැක්ටවන සම්පූර්ණ නම

සහ වර්ෙමාන

ලිපිනය සහ සක්රිය දුරකථන අැංකයක් අනිවාර්යටයන් ඉදිරිපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
4. එක් එක් ටවළදසැල සදහා වන අවම ටෙන්ඩර් මුදල පිටු අැංක 04 හි ඇති උපටල්ඛනටයහි එක් එක්

ටවළදසැල ඉදිරිටයන් දක්වා ඇෙ.
5. නියමිෙ අයදුම්පත්රය කළු ටහෝ නිල් කාබන් පෑනක් භාවිෙටයන් පමණක් සම්පූර්ණ කළ යුතු අෙර,

කිසියම් ටවනස්කමක් කිරීමෙ අවශය වන්ටන් නම් අදාල ස්ථානය ෙනි ඉරකින් කපාහැර, එහි ෙම
ටකටි අත්සන ටයදිය යුතුය.කිසිඳු ටහේතුවක් මෙ පැන්සල් හා මකන දියර භාවිෙටයන් වැළකිය
යුතුය.
6. ටපෝරමටයහි ටෙන්ඩර් මුදල ඉලක් මින් සහ අකුරින් යන ටදයාකාරටයන්ම ඇතුලත් කල යුතු

අෙර, එහිදී ඉලක්කම් සහ අකුරු අෙර කිසියම් ටනොගැලපීමක් පැවතියටහොත් අකුරින් සදහන්

ර

ඇති මුදල ටෙන්ඩර් මුදල් ටලස පිළිගනු ලැටේ.
7. සෑම ටෙන්ඩරයක්ම ටෙන්ඩර්කරු විසින් ටපෞද්ගලිකව සම්පූර්ණ කර අත්සන් ෙබා තිබිය යුතුය.
8. සෑම ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්රයක් ම මුල් පිෙපත සහ අනු පිෙපත වශටයන් ටවන් ටවන් ව කවර වල

දැමීම සිදුකළ යුතු අෙර, එම කවර ටදක නැවෙ එක් කවරයක බහා නාගරි

ට ොමසාරිස් , ට ොළඹ

මහා නගර සභාෙ, පුරහල, ට ොළඹ 07 යන ලිපිනයෙ ලියාපදිැංචි ෙැපෑටලන් ලැබීමෙ සැලැස්වීම
ටහෝ නාගරික ටල්කම් ටදපාර්ෙටම්න්තුටේ ටෙන්ඩර් ටපට්ටියෙ බහාලිය හැකිය.
9. එකී ලියුම් කවරටයහි වම් පස ඉහල ටකටළවරහි ඉල්ලුම් කරනු ලබන ටෙළද සැල් අං ය සහ

ටෙළද ටපොටළහි නම පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම අනිවාර්යය වන අෙර, සෑම ලිපි කවරයකම
ටෙන්ඩර්කරුටේ නම හා ලිපිනය ද පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.
10. අයදුම්පත සමග පහත ලියවිලි ඉදිරිපත්

ළ යුතුය.

1. ෙැන්පතු මුදල ටගවන ලද රිසිට් පටත් මුල් පිෙපෙ.
2. අයදුම්පත් ගාස්තු ටගවනලද රිසිට් පටත් මුල් පිෙපෙ.
3. ටෙන්ඩර්කරුටේ ලිපිනය ෙහවුරු කිරීම සඳහා ලියවිල්ලක්.
4. ජාතික හැඳුනුම්පටත් පිෙපෙක්.
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4. ටෙන්ඩර් ඇගයීම
1. එක් එක් ටවළදසැල සදහා ටෙන්ඩරය ලබා ටදනු ලබන්ටන් ලැබී ඇති ඉහලම ටෙන්ඩර් මිළෙය.
2. අසම්පූර්ණ ටහෝ අවශය ලියවිලි ඉදිරිපත් ටනොකරන ලද අයදුම්පත්ර ප්රතික්ට ේප කරනු ලැටේ.
3. සෑම ටෙන්ඩරයක් සඳහා ම අයදුම්පටෙහි අමුණා ඇති උප ටල්ඛනටයහි ඇති එක් එක් ටවළද

සැල ඉදිරිටයහි සඳහන් කර ඇති ටෙන්ඩර් ෙැන්පත් මුදල, මුදලින් ටගවා ඊෙ අදාල ලදුපටත් මුල්
පිෙපෙ ඇමිණිය යුතුය. ටම් සම්බන්ධෙ කිසියම්

ඩකිරිමක් සිදුවුෙටහොත් එය ටෙන්ඩරය

ප්රතික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙනු ඇත.
4. මින් ටපර මීෙ අදාලව ටකොළඹ මහා නගර සභාව සමග වූ ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් උල්ලැංඝනය කරන

ලද පුද්ගලයන්ටේ අයදුම්පත් ප්රතික්ට ේප කරනු ලබන අෙර, ටෙන්ඩර් ටකොන්ටද්සි කඩ කරමින්
ඉදිරිපත් කර ඇති ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් ද ප්රතික්ට ේප කරනු ලැටේ.
5. ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරන්ටන් අවැංක ටේෙනාවකින් ටනොවන බවෙ එත්තු ගියටහොත් ටහෝ

එවැනි ටෙන්ඩරයක් ටකොළඹ මහා නගර සභාටේ ඕනෑම ටවළඳටපොළක ටහෝ එවැනි ස්ථානයක
ලබාදීම සභාටේ මෙයෙ අනුව ටෙන්ඩර්කරුටේ චරිෙය හා ක්රියා පිළිටවත් අනුව සුදුසු ටනොවන
බව ටපනී ගියටහොත් ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් ප්රතික්ට ේප කිරීටම් අයිතිය සභාව ෙබා ගන්නා අෙර,
එවැනි ප්රතික්ට ේප කිරිමක් පිළිබඳව ටහේතු දැක්වීමෙ සභාව බැඳී ටනොසිටී.
6. ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් පිළිගැනිටම් ටහෝ ප්රතික්ට ේප කිරිටම් අවසාන තීරණය සභාව සතුවන අෙර

එයෙ සියළු කරුණු බැඳී පවතී.
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5. ටෙන්ඩරය පිරිනැමීම

1. ඉදිරිපත් කරන ලද ටෙන්ඩරය සාර්ථක ද ,අසාර්ථක ද යන්න ලිඛිෙව දැනුම් ටදනු ලැටේ.
2. සාර්ථක ටෙන්ඩර් කරු බව දැනුම් දීටමන් පසු දින 07 ක් තුල පළමු වාරික මුදල ද, විදුලි බිල්පත්

ටනොටගවා හිඟ මුදල් ඇතිවිෙ ඒවා අයකර ගැනිමෙ හැකිවන ටසේ රු. 25,000.00 ක මුදලක් ඇප
ෙැන්පතුවක් ද, ටගෝඝාෙක බලපත්රගාස්තු රු 100.00 ද (කුකුල් මස් ටවළඳසැල් හැර) ටකොළඹ
මහා නගර සභාව ටවෙ ටගවිය යුතුය.
3. ටමම නිටේදනටයහි අවශයොවයන්ෙ ෙරටේම අනුගෙ ටවමින් ටෙන්ඩර් භාරගැනීම අවසන්

වීමෙ ප්රථම වලැංගු ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද නමුත් ෙම ටෙන්ඩරය පිලිටගන ටනොමැති සියලු
පුද්ගලයින්ෙ ටෙන්ඩරය සදහා ලබාදී ඇති ෙැන්පතුව ආපසු ලබා ගැනීමෙ හිමිකම ඇෙ.
4. සාර්ථක ටෙන්ඩර් කරුවකු අදාල ටෙන්ඩරය භාර ටනොගන්ටන් නම්, ඊෙ අදාල ෙැන්පතු මුදල

ආපසු ලබාගැනීමෙ හිමිකම් ටනොලබයි.
5. ටමම ෙැන්පතු මුදල ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා, ටෙන්ඩර් විවෘෙ කිරීටමන් පසු මාස 06 ක් තුල

ඉල්ලා සිටිය යුතුය. එම කාලය තුල ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ටනොවන සියළු ෙැන්පතු ආදායම ටවෙ බැර
කරනු ලබන අෙර , ආපසු ටගවන ටලස පසුව කරනු ලබන ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලනු
ටනොලැටේ.
6. ටමම මුදල ආපසු ටගවීම සඳහා පහෙ ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
1. ෙැන්පතු මුදල ආපසු ටගවන ටලස ඉල්ලීමක් සහිෙ ලිපියක්.
2. ෙැන්පතු මුදල ටගවූ රිසිට්පටත් පිෙපෙක්.
3. ජාතික හැඳුනුම්පටත් පිෙපෙක්.
4. ටෙන්ඩර්කරුටේ බැැංකු විස්ෙර සහිෙ පාස් ටපොෙක පිෙපෙක් ටහෝ බැැංකු ප්රකාශනයක

පිෙපෙක්.
7. ටෙන්ඩර් ෙැන්පතු මුදල ටගවීටමන් පසු ටවළඳසැල ආරම්භ කිරීම ප්රමාද කිරීම මෙ පැන නගින

සියළු ගැෙළු හා අලාභ කුලී කරු විසින් ම දරා ගෙ යුතු අෙර, කිසිඳු ටහේතුවක් මෙ විවෘෙ
ටනොකරන ලද ටවළඳසැලක ටෙන්ඩර් මුදල ආපසු ටගවනු ටනොලැටේ.
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5. ොරි

මුදල් ටගවීම

1. වර් යෙ අදාල වන ටෙන්ඩර් වටිනාකම ටපර වර් ටේ ටදසැම්බර් මස 31 දිනෙ ටපර එක්

වාරිකයක් සහ අදාල වර් ටේ මාර්තු 31 දිනෙ එක් වාරිකයක් වශටයන් සමාන ොරි

ටද කින්

සම්පුර්ණටයන් ටගවා නිමකළ යුතුය.
2. ටමම දිනය (අදාල මාසටේ 31 දින ) නිවාඩු දිනයකෙ ටයදුනටහොත් අවසාන රාජකාරි දින ටහෝ

ඊෙ ප්රථම ටගවිය යුතුය. අදාල දිනෙ ටගවිය යුතු වාරික මුදල් ටගවීම ෙ කෙයුතු ටනොකරනු ලබයි
නම්, ඊළග මස 01 දින ටවළඳ සැල මුද්රා ෙබනු ලබන අෙර, අදාල ටවළඳසැල ටවනුටවන් රඳවා
ඇති ටෙන්ඩර් ෙැන්පතුව ද ආදායම ටවෙ බැර කරනු ලැටේ.
3. මාස 03 කෙ වරක් ජල විදුලි බිල්පත් පියවා එහි පිෙපත් ටවළඳසැල් පරිපාලක වරයා ටවෙ

ඉදිරිපත් කර ජල විදුලි බිල්පත් ටගවා ඇති බව සනාථ කළ යුතුය.

6. සාමානය ට ොන්ටේසි

1. ටෙන්ඩරය සඳහා කලින් කලෙ අවශය වන ටකොන්ටද්සි කිසිවක් ටවටෙොත් ඒවා පැනවීටම් අයිතිය
සභාව රදවා ගන්නා අෙර එටසේ පනවනු ලබන අමෙර ටකොන්ටද්සි වලෙ ටෙන්ඩර්කරු බැටදනු
ඇෙ.
2. සභාව විසින් කලින් කලෙ තීරණය කරනු ලබන අවශයොවයන්ෙ සහ ටකොන්ටද්සි වලෙ
ටෙන්ඩර්කරු අනුගෙ විය යුතුය.
3. ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමෙ ටපර, ෙමා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ටවළඳසැටලහි ටභෞතික ෙත්වය
හා අටනකුත් පහසුකම් පිලිබඳව හා ෙමා ටෙන්ඩර් කරන ටවළදටපොටළහි ෙත්වය පිළිබද ව ද ,
ටෙන්ඩර්කරුවන්ෙ අවටබෝධයක් තිටබනු ඇෙැයි අටේක් ා ටකටර්.
4. ටභෞතිකව ටවළඳසැල පරික් ාකිරීටමන් අනතුරුව එහි

පවත්නා ෙත්වය පැහැදිලි

අවටබෝධයකින් යුතුව ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ යුතු අෙර ම ටවළඳසැටලහි සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියා
කිරීම් ටවළඳසැල ලබා ගන්නා පුද්ගලයා විසින් ම සිදුකරගෙ යුතු ය.
5. ගිවිසුම් අත්සන් කිරීටමන් පසු කිසිඳු ටහේතුවක් මෙ ටෙන්ඩර් මුදල් ටහෝ අළුත්වැඩියා වියදම් ආපසු
ටගවීමක් ටහෝ කුලී සැංටශෝධනයක් ටහෝ ටවනත් ආකාරටේ වූ අලාභ ටහෝ වියදම් ප්ර තිපූර්ණය
කිරීමක් ටහෝ අඩුකිරීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමෙ ටෙන්ඩර්කරුෙ හිමිකමක් නැෙ.
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6. ෙමන්ෙ ලබා දී ඇති ටවළඳටපොළවල් වල ටවළඳාම් කිරීටම්දී

සභාටේ අතුරු වයවස්ථා ,

පාරිටභෝගිකයන් ආරක් ා කිරීටම් පනෙ ටහෝ අදාල වන යම් නීතියක් යෙටත් වන කිසියම් වරදක්
සදහා අධිකරණයන් මගින් වැරදිකරු කර තිටබනවානම් එවැනි පුද්ගලටයකු කර ඇති
කුලී පැවරීම අවලැංගු කරනු ඇෙ.
7. ඕනෑම ටෙන්ඩර්කරුටවකු ටවෙ කරන ලද පැවරීමක් ටවනත් අටයකුෙ මාරු කළ ටනොහැකි අෙර
කිසිඳු ටහේතුවක් මෙ ටෙවන පාර්ශවයක් ටවෙ ලබා දීම ටනොකළ යුතුය .
8. ටෙන්ඩර්කරු විසින් සිය ටවළදටපොළ ටෙන්ඩරය පිළිටයළ කිරිටම්දී ටහෝ එහි ප්ර තිඵලයක්
වශටයන් ටෙන්ඩර්කරුෙ දැරීමෙ සිදුවන කිසිදු වියදමක් සම්බන්ධටයන් සභාටවහි වගකීමක්
ටනොමැෙ.

7. විටශේෂ

රුණු

ටෙන්ඩර් ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමෙ බලාටපොටරොත්තුටවන් සිෙ ටෙන්ඩර් ෙැන්පතුව ටගවීටමන් පසු
ටෙන්ඩර් ලියවිලි ඉදිරිපත් ටනොකිරීමෙ තීරණය කර ඇති හා 2022.08.26 දින ටපරෙරු 10.00 ෙ
ටපර ටෙන්ඩර් බාර ගැනීම අවසන් කීරිමෙ ප්රථම ටෙන්ඩර් ටපට්ටියෙ ෙැන්පතු රිසිට් පෙ ඇතුලු
සියළු ටෙන්ඩර් පත් බහා ටනොමැති ටෙන්ඩර්කරුවන්ෙ ටෙන්ඩර් ෙැන්පතුව ආපසු ලබාගැනීමෙ
හිමිකම් ඇෙ.
ටරෝසි ටසේනානායක,
ගරු නගරාධිපති,
ටකොළඹ මහා නගර සභාව
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ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්රය
ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ - නාගරි භාණ්ඩාගාරි ටදපාර්තටම්න්තුෙ
ප ොදු පෙළඳප ොළෙල මස් පෙළඳසැල් කුලී

දනම මත ලබාදීම සඳහා පෙන්ඩර්

කැඳවීම.
..................................................ටපොදු

ටෙළඳපළ - අං

................ දරණ ............................ටෙළඳසැල

ාර්යාලයිය ප්රටයෝජනය සඳහා
අයදුම්කරුගේ නම.............................................................................................................................................
ලිපිනය

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

දුරකථන අංකය

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

අයදුම්පත් ගාස්තුව රිසිටි අංකය

දිනය

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

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

ගෙන්ඩර් තැන්පත් ගාස්තුව

දිනය

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

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

නිකුත් කළ නිළධාරියා.....................................................................................

.......................................................................................
ගණකාධිකාරි/ ප්ර.ක.පස්.නි

ඉහත සඳහන් ටපොදු ටෙළඳටපොළ ටෙළඳසැල් ෙසර 10 ක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා වූ
ටෙන්ඩර්

ලියකියවිලි

කියො

බැලීටමන්

පසු

ඊෙ

අනුකූලෙ

පනො

ඇති

ට ොන්ටේසි

පරිදි

රු.......................................................................................(1) (රු ................................(2)
ක් වූ ටෙන්ඩර් ගාස්තුෙක් මත, ට ොළඹ මහා නගර සභාෙෙ අයත් ................................................(3)
ටපොදු ටෙළඳටපොළ අං

.............................(4) දරණ .............................(5) ටෙළඳසැල, කුලී පදනම

මත ලබා ගැනීම සඳහා ........................................................................................................(6)
හි පදිංචි ........................................................................................................................(7)
ෙන මා (...............................................(8) විසින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත්

රමි.
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1. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් රනු ලබන්ටන් මා ටෙනුටෙන් විනා ටෙනත් අටයකුටේ නාමි ටයකු ටහෝ
නිටයෝජිතටයකු ෙශටයන් ටනොෙන බෙ මා ටමයින් ප්ර ාශ ර සිටිමි.
2. මා විසින් පිටු අං 05 සිෙ 10 දක්ො වු ටෙන්ඩරටේ ට ොන්ටේසි හා උපටදස් කියො දැනුෙත් වූ අතර,
මා ටෙත ටෙන්ඩරය ප්රදානය
රන ලේටේ නම්, ටමම ට ොන්ටේසි ෙලෙ අදාලෙ, ඒොයින්
සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ ැමැත්ත ප්ර ාශ ර සිටිමි.
3. ටමම ටෙන්ඩර් ෙයුත්තෙ අදාලෙ අෙසාන තීරණය ගැනීම ට ොළඹ මහා නගර සභාෙ සතු බෙ මා
දැනුෙත් බෙ ද, ඊෙ එ ඟ බෙ ද ප්ර ාශ රමි.
4. මා විසින් ටමම ටෙන්ඩරටයහි ලබා දී ඇති සියලු ටතොරතුරු සතය සහ නිෙැරදි ෙන අතර, මා විසින්
ඉදිරිපත් රන ලද ටතොරතුරු සාෙදය ෙන්ටන් නම්, එය මාටේ ටෙන්ඩරය ප්රතික්ටෂේප කිරීමෙ ටහේතුෙන
බෙ මම ටහොඳා ාරෙ දනිමි.
ටෙන්ඩර්කරුටේ අත්සන .......................................................................................................
දිනය .............................................

සාක්ෂි
1. ..........................................................

නම

2. ............................................................

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

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

ලිපිනය ............................................................

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

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

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

11. ටෙන්ඩර් අයදුම්පටෙහි පිරවිය යුතු ටෙොරතුරු පහෙ විස්ෙර වලින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

1. ඉදිරිපත්

රන ටෙන්ඩර් මුදල අකුරින්. (උදා:-රුපියල් ලක්ෂ ටද ක්)

2. ඉදිරිපත්

රන ටෙන්ඩර් මුදල ඉලක් මින්. (උදා:-200,000.00)

3. ඉල්ලුම්

රන ටෙළඳසැල පිහිටි ටපොදු ටෙළඳටපොළ. (උදා:-ටබොරැල්ල)

4. ඉල්ලුම්

රන ටෙළඳසැල් අං ය. (උදා:-7/1/55)

5. ටෙළඳසැල් ෙර්ගය (උදා:-කුකුල් මස්)
6. ටෙන්ඩර් රුටේ ලිපිනය.
7. ටෙන්ඩර් රුටේ සම්පූර්ණ නම.
8. ටෙන්ඩර් රුටේ ජාති

හැඳුනුම්පත් අං ය.
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