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ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර ය 
     

       

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත්, භාවිතටයන් ඉවත් කරන ලද වාහන ලබා ගැනීම සඳහා වූ ටෙන්ඩර් 

ලියකියවිලි කියවා බැලීටමන් පසු ඊෙ අනුකූලව පනවා ඇති ටකොන්ටේසි පරිදි, මා විසින් පිටු අංක 02 

හි සඳහන් කර ඇති ටෙන්ඩර් ගාස්තු මත, ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත් භාවිතටයන් ඉවත් කරන 

ලද වාහන ලබා ගැනීම සඳහා ............................................................................................ 

.........................................................................................................( ලිපිනය) හි පදිංචි 

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

..................(සම්පූර්ණ නම) වන මා...................................................... (ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අංකය) විසින් ටමම ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරමි. 

 
 

 

 

ටකොළඹ මහා නගර සභාව  - නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටදපාර්තටම්න්තුව 

භාවිතටයන් ඉවත් කරන ලද වාහන විකිණීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම. 

කාර්යාලයිය ප්රටයෝජනය සඳහා 

අයදුම්කරුගේ නම............................................................................................................................................. 

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

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

දුරකථන අංකය ...................................................................................................................................... 

අයදුම්පත් ගාස්තුව රිසිටි අංකය      දිනය 

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

ගෙන්ඩර් තැන්පත් ගාස්තුව       දිනය 

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

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

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

ගණකාධිකාරි/ ප්ර .ක.ටේ.නි 
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ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන වාහන ලැයිසත්ුව 

අං ත ොග 
අංකය 

වාහන 
අංකය වර්ගය වාහනය 

තෙන්ඩර් මුදල (වැට් 
රහි ව) රු. 

 ැන්පතු 
මුදල රු. 

1 A-1 GD-9788 Bajaj Three-Wheeler   

2 A-2 205-5542 Bajaj Three-Wheeler XXXXXXX XXXXXXX 

3 A-3 205-5546 Bajaj Three-Wheeler XXXXXXX XXXXXXX 

4 A-9 PB-0986 Micro Mini Van   

5 A-11 48-3305 Tata Lorry   

6 A-12 48-4580 Tata Lorry   

7 A-14 48-7331 Mitsubishi Tipper   

8 A-15 42-3931 Tata Tipper XXXXXXX XXXXXXX 

9 A-16 32-4847 Land Rover Jeep   

10 A-18 48-7248 Mitsubishi G/Press Pack   

11 A-19 48-7250 Mitsubishi G/Press Pack   

12 A-20 48-7258 Mitsubishi G/Press Pack   

13 A-22 48-7261 Mitsubishi G/Press Pack   

14 A-24 48-7283 Mitsubishi G/Press Pack   

15 A-28 43-6339 Mitsubishi Crew Cab   

16 A-30 50-1255 Isuzu Crew Cab   

17 A-32 GD-3083 Benz Ambulance   

18 A-33 227-3013 Mitsubishi Ambulance   

19 A-34 49-8085 JCB Backhoe Loader   

20 A-35 270-0870 JCB-2CX Backhoe Loader XXXXXXX XXXXXXX 

21 A-42 270-1364 JCB-2CX Wheel Loader   

22 A-43 18-0894 Mitsubishi Car   

23 A-44 19-5191 Mitsubishi Car   

24 A-45 77-7496 Emi 2W Tractor   

25 A-52 74-2374 Yanmar 2W Tractor   

26 A-70 37-6492 MF-240 4W Tractor    

27 A-72 GC-2989 MF-240 4W Tractor    

28 A-74 41-8084 Isuzu Fire Engine   

29 A-80 48-7287 Mitsubishi G/ Press Pack   

30 A-81 42-5372 Isuzu Tipper   

31 A-85 41-8527 Benz Sky Lift   

 එකතුව    
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1. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ටන් මා ටවනුටවන් විනා ටවනත් අටයකුටේ 

නාමිකටයකු ටහෝ නිටයෝජිතටයකු වශටයන් ටනොවන බව මා ටමයින් ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

2. මා විසින් පිටු අංක 09 සිෙ 12 දක්වා වු  ටෙන්ඩරටේ  ටකොන්ටේසි  හා උපටදස් කියවා දැනුවත් වූ 

අතර, ඒවායින් සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ කැමැත්ත ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

3. ටමම ටෙන්ඩර් කෙයුත්තෙ අදාලව සියළු කරුණු සම්බන්ධටයන් අවසාන තීරණය ගැනීම ටකොළඹ 

මහා නගර සභාව සතු බව මා දැනුවත් බව ද, ඊෙ එකඟ බව ද ප්රකාශ කරමි. 

 

4. මා විසින් ටමම ටෙන්ඩරටයහි ලබා දී ඇති සියලු ටතොරතුරු සතය සහ නිවැරදි වන අතර, මා විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ටතොරතුරු සාවදය වන්ටන් නම් ටහෝ අසම්පූර්ණ වන්ටන් නම්, එය මාටේ 

ටෙන්ඩරය ප්ර තික්ට ේප කිරීමෙ ටහේතුවන බව මම ටහොඳාකාරව දනිමි.  

 

තෙන්ඩර්කරුතේ අත්සන  ....................................................  දිනය .................................... 

  

සාක්ෂි 

1. ..........................................................  2. ................................................................ 

 

 නම ..........................................................  ................................................................... 

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

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

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

....................................................................... ................................................................... 
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ටෙන්ඩර් අයදුම්පත්ර ය 
     

       

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත්, භාවිතටයන් ඉවත් කරන ලද වාහන ලබා ගැනීම සඳහා වූ ටෙන්ඩර් 

ලියකියවිලි කියවා බැලීටමන් පසු ඊෙ අනුකූලව පනවා ඇති ටකොන්ටේසි පරිදි,මා විසින් පිටු අංක 02 

හි සඳහන් කර ඇති ටෙන්ඩර් ගාස්තු මත, ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත් භාවිතටයන් ඉවත් කරන 

ලද වාහන ලබා ගැනීම සඳහා ............................................................................................ 

......................................................................................................(ලිපිනය) හි පදිංචි 

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

..................(සම්පූර්ණ නම) වන මා......................................................(ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අංකය) විසින් ටමම ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරමි. 

 
 

 

ටකොළඹ මහා නගර සභාව  - නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටදපාර්තටම්න්තුව 

භාවිතටයන් ඉවත් කරන ලද වාහන විකිණීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම. 

කාර්යාලයිය ප්රටයෝජනය සඳහා 

අයදුම්කරුගේ නම............................................................................................................................................. 

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

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

දුරකථන අංකය ...................................................................................................................................... 

අයදුම්පත් ගාස්තුව රිසිටි අංකය      දිනය 

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

ගෙන්ඩර් තැන්පත් ගාස්තුව       දිනය 

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

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

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

ගණකාධිකාරි/ ප්ර .ක.ටේ.නි 
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ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන වාහන ලැයිසත්ුව 

අං ත ොග 
අංකය 

වාහන 
අංකය වර්ගය වාහනය 

තෙන්ඩර් මුදල (වැට් 
රහි ව) රු. 

 ැන්පතු 
මුදල රු. 

1 A-1 GD-9788 Bajaj Three-Wheeler   

2 A-2 205-5542 Bajaj Three-Wheeler XXXXXXX XXXXXXX 

3 A-3 205-5546 Bajaj Three-Wheeler XXXXXXX XXXXXXX 

4 A-9 PB-0986 Micro Mini Van   

5 A-11 48-3305 Tata Lorry   

6 A-12 48-4580 Tata Lorry   

7 A-14 48-7331 Mitsubishi Tipper   

8 A-15 42-3931 Tata Tipper XXXXXXX XXXXXXX 

9 A-16 32-4847 Land Rover Jeep   

10 A-18 48-7248 Mitsubishi G/Press Pack   

11 A-19 48-7250 Mitsubishi G/Press Pack   

12 A-20 48-7258 Mitsubishi G/Press Pack   

13 A-22 48-7261 Mitsubishi G/Press Pack   

14 A-24 48-7283 Mitsubishi G/Press Pack   

15 A-28 43-6339 Mitsubishi Crew Cab   

16 A-30 50-1255 Isuzu Crew Cab   

17 A-32 GD-3083 Benz Ambulance   

18 A-33 227-3013 Mitsubishi Ambulance   

19 A-34 49-8085 JCB Backhoe Loader   

20 A-35 270-0870 JCB-2CX Backhoe Loader XXXXXXX XXXXXXX 

21 A-42 270-1364 JCB-2CX Wheel Loader   

22 A-43 18-0894 Mitsubishi Car   

23 A-44 19-5191 Mitsubishi Car   

24 A-45 77-7496 Emi 2W Tractor   

25 A-52 74-2374 Yanmar 2W Tractor   

26 A-70 37-6492 MF-240 4W Tractor    

27 A-72 GC-2989 MF-240 4W Tractor    

28 A-74 41-8084 Isuzu Fire Engine   

29 A-80 48-7287 Mitsubishi G/ Press Pack   

30 A-81 42-5372 Isuzu Tipper   

31 A-85 41-8527 Benz Sky Lift   

 එකතුව    
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1. මා ටමම ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ටන් මා ටවනුටවන් විනා ටවනත් අටයකුටේ 

නාමිකටයකු ටහෝ නිටයෝජිතටයකු වශටයන් ටනොවන බව මා ටමයින් ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

2. මා විසින් පිටු අංක 09 සිෙ 12 දක්වා වු  ටෙන්ඩරටේ  ටකොන්ටේසි  හා උපටදස් කියවා 

දැනුවත් වූ අතර, ඒවායින් සම්පුර්ණටයන්ම බැදීමෙ මාටේ කැමැත්ත ප්ර කාශ කර සිටිමි. 

 

3. ටමම ටෙන්ඩර් කෙයුත්තෙ අදාලව සියළු කරුණු සම්බන්ධටයන් අවසාන තීරණය ගැනීම 

ටකොළඹ මහා නගර සභාව සතු බව මා දැනුවත් බව ද, ඊෙ එකඟ බව ද ප්රකාශ කරමි. 

 

4. මා විසින් ටමම ටෙන්ඩරටයහි ලබා දී ඇති සියලු ටතොරතුරු සතය සහ නිවැරදි වන අතර, 

මා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ටතොරතුරු සාවදය වන්ටන් නම් ටහෝ අසම්පූර්ණ වන්ටන් නම්, 

එය මාටේ ටෙන්ඩරය ප්ර තික්ට ේප කිරීමෙ ටහේතුවන බව මම ටහොඳාකාරව දනිමි.  

 

තෙන්ඩර්කරුතේ අත්සන  ....................................................  දිනය .................................... 

  

සාක්ෂි 

1. ..........................................................  2. ................................................................ 

 

 නම ..........................................................  ................................................................... 

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

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

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

....................................................................... ................................................................... 
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නාගරික භාණ්ඩාගාරික ටදපාර්තටම්න්තුව. 

ටකොළඹ මහා නගර සභාවෙ අයත් භාවිතටයන් ඉවත් කරන ලද වාහන  විකිණීම 

සඳහා වන ටෙන්ඩර් නියමයන් සහ ටකොන්ටේසි 

අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපටදස ්

1. තෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නාගරික භාණ්ඩාගාරික තදපාර් තේන්තුතවන් නිකුත් කළ තහෝ නිළ 

තවබ් අඩවිතයන් බාග  කරගත් නියමි  නිවැරදි අයදුේප  පමණක් පාවිච්චි කළ යුතු ය. 

2. තෙන්ඩර්කරුවන් ඔවුන්තේ ජාතික හැඳුනුේපත හි දැක්තවන සේපූර්ණ නම  සහ වර් මාන ලිපිනය 

සහ සක්රිය දුරකථන අංකයක් අනිවාර්යතයන් ඉදිරිපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

3. එක් එක් වාහනය සදහා වන අවම තෙන්ඩර් මුදල  පිටු අංක 10 හි ඇති උපතේඛනතයහි එක් එක් 

තවළදසැල ඉදිරිතයන්  දක්වා ඇති අ ර, තෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමෙ බලාතපතරොත්තු වන අයි ම සඳහා 

වන  ැන්පතු මුදල 2022.09.29 දින තප.ව 3.00 ෙ තපර නාගරික භාණ්ඩාගාරික තදපාර් තේන්තුතේ 

ආදායේ අංශය තව  තගවා අදාල අයදුම්පත වලංගු අයදුම්පතක් ටලසෙ මුද්රා තබා ගැනීම අනිවාර්යය 

වන අතර, එටසේ වලංගු ටනොකරන ලද අයදුම්පත් ප්ර තික්ට ේප කරනු ලබයි. 

4. නියමි  අයදුේපත්රය කළු තහෝ නිේ කාබන් පෑනක් භාවි තයන් පමණක් සේපූර්ණ කළ යුතු අ ර, 

කිසියේ තවනස්කමක් කිරීමෙ අවශය වන්තන් නේ අදාල ස්ථානය  නි ඉරකින් කපාහැර, එහි  ම 

තකටි අත්සන තයදිය යුතුය.කිසිඳු තහේතුවක් ම  පැන්සේ හා මකන දියර භාවි තයන් වැළකිය යුතුය. 

5. තපෝරමතයහි තෙන්ඩර් මුදල ඉලක්කමින් සහ අකුරින් යන තදයාකාරතයන්ම ඇතුලත් කල යුතු අ ර, 

එහිදී ඉලක්කේ සහ අකුරු අ ර කිසියේ තනොගැලපීමක්  පැවතියතහොත් අකුරින් සදහන් කර ඇති මුදල 

තෙන්ඩර් මුදේ තලස පිළිගනු ලැතබ්. 

6. සෑම තෙන්ඩරයක්ම තෙන්ඩර්කරු විසින්  තපෞද්ගලිකව සේපූර්ණ කර අත්සන්  බා තිබිය යුතුය.  

7. සෑම තෙන්ඩර් අයදුේපත්ර යක් ම මුල් පිෙපත සහ අනු පිෙපත වශතයන් තවන් තවන් ව කවර වල දැමීම 

සිදුකළ යුතු අ ර, එම කවර තදක නැව  එක් කවරයක බහා නාගරික ටකොමසාරිස් , ටකොළඹ මහා 

නගර සභාව, පුරහල, ටකොළඹ 07 යන ලිපිනයෙ ලියාපදිංචි  ැපෑතලන් ලැබීමෙ සැලැස්වීම තහෝ 

නාගරික තේකේ තදපාර් තේන්තුතේ තෙන්ඩර් තපට්ටියෙ බහාලීම සිදුකළ හැකිය. 

8. එකී ලියුේ කවරතයහි වේ පස ඉහල තකතළවරහි ඉේලුේ කරනු ලබන භාවිතටයන් ඉවත්කළ වාහන 

විකිණිටම් ටෙන්ඩරය යනුටවන් පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම  අනිවාර්යය වන අ ර, සෑම ලිපි කවරයකම 

තෙන්ඩර්කරුතේ නම හා ලිපිනය ද පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය. 

9. අයදුම්පත සමග පහත ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

1.  ැන්පතු මුදල තගවන ලද රිසිට් පතත් මුේ පිෙප . 

2. අයදුේපත් ගාස්තු තගවනලද රිසිට් පතත් මුේ පිෙප . 

3. තෙන්ඩර්කරුතේ ලිපිනය  හවුරු කිරීම සඳහා ලියවිේලක්.(බැංකු ප්රකාශ,බිේපත් ආදි) 

4. ජාතික හැඳුනුේපතත් පිෙප ක්. 
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වාහන උපතේඛනය 

  
ත ොග 
අංකය 

වාහන 
අංකය වර්ගය වාහනය 

 
ස්ථානය  ැන්පත් මුදල 

1 A-1 GD-9788 Bajaj Three-Wheeler Workshop 750.00 

2 A-2 
205-
5542 

Bajaj Three-Wheeler Workshop 750.00 

3 A-3 
205-
5546 

Bajaj Three-Wheeler Workshop 7,50.00 

4 A-9 PB-0986 Micro Mini Van Workshop 35,000.00 

5 A-11 48-3305 Tata Lorry Workshop 15,000.00 

6 A-12 48-4580 Tata Lorry Workshop 30,000.00 

7 A-14 48-7331 Mitsubishi Tipper Workshop 80,000.00 

8 A-15 42-3931 Tata Tipper Workshop 40,000.00 

9 A-16 32-4847 Land Rover Jeep Workshop 150,000.00 

10 A-18 48-7248 Mitsubishi G/Press Pack District-04 60,000.00 

11 A-19 48-7250 Mitsubishi G/Press Pack District-04 60,000.00 

12 A-20 48-7258 Mitsubishi G/Press Pack District-04 70,000.00 

13 A-22 48-7261 Mitsubishi G/Press Pack Workshop 50,000.00 

14 A-24 48-7283 Mitsubishi G/Press Pack District-04 60,000.00 

15 A-28 43-6339 Mitsubishi Crew Cab Traffic Divi-Campbell park 120,000.00 

16 A-30 50-1255 Isuzu Crew Cab Workshop 50,000.00 

17 A-32 GD-3083 Benz Ambulance 
Elders Home-
Battaramulla(PAD) 

80,000.00 

18 A-33 227-3013 Mitsubishi Ambulance 
Elders Home-
Battaramulla(PAD) 

120,000.00 

19 A-34 49-8085 JCB Backhoe Loader Workshop 80,000.00 

20 A-35 
270-
0870 

JCB-2CX Backhoe Loader Workshop 70,000.00 

21 A-42 270-1364 JCB-2CX Wheel Loader Madampitiya Premix Yard 50,000.00 

22 A-43 18-0894 Mitsubishi Car Workshop 20,000.00 

23 A-44 19-5191 Mitsubishi Car Town hall (Assessor Dept) 60,000.00 

24 A-45 77-7496 Emi 2W Tractor VMD Park 1,000.00 

28 A-52 74-2374 Yanmar 2W Tractor Jawatta Cemetry (PHD) 2,500.00 

26 A-70 37-6492 MF-240 4W Tractor  CRMU Campbell Park 80,000.00 

27 A-72 GC-2989 MF-240 4W Tractor  Workshop( 50,000.00 

28 A-74 41-8084 Isuzu Fire Engine Fire Dept Hettiayawatta 70,000.00 

29 A-80 48-7287 Mitsubishi G/ Press Pack Workshop 25,000.00 

30 A-81 42-5372 Isuzu Tipper Workshop  30,000.00 

31 A-85 41-8527 Benz Sky Lift Fire Dept Wellawatta 200,000.00 

 

 

 

රජටේ පාවිච්චිය සඳහා අළුත්වැඩියා කිරීමෙ නියමිත බැවින්, කපා හැර ඇති අංක 02,03,08,20 දරණ 

අයිතම ටෙන්ඩර් ලැයිස්තුටවන් ඉවත් කර ඇත. 
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ටෙන්ඩර් විවෘත කිරිම 

1. නියමි  පරිදි සේපූර්ණකර මුද්රා  බන  ලද මුේ පිෙප  සහ අනු පිෙප  සහි  අයදුේප  2022.09.30 

දින තප.ව 10.00 ෙ තපර තකොළඹ 07, පුරහල පරිශ්රතේ නාගරික තේකේ තදපාර් තේන්තුතේ  බා ඇති 

තෙන්ඩර් තපට්ටිතේ බහාලිය යුතුය. 

2. 2022.09.30 දින තප.ව. 10.00 ෙ තෙන්ඩර් භාර ගැනීම අවසන් තේ. ඉන් අනතුරුව වහාම නාගරික 

තේකේ තදපාර් තේන්තුතේදී තෙන්ඩර් විවෘ  කිරීම සිදු කරනු ලබන අ ර තෙන්ඩර් විවෘ  කරන 

අවස්ථාවෙ තෙන්ඩර්කරුවන්ෙ තහෝ ඔවුන්තේ නිතයෝජි යන්ෙ සහභාගී විය හැකිය. 

3. තනොවැලැක්විය හැකි තහේතුවක් ම , තෙන්ඩර් විවෘ  කිරීමෙ නියමි  දිනය රජතේ නිවාඩු දිනයක් 

වශතයන් ප්ර කාශයෙ පත්වුවතහොත් , ඊළඟ පළමු රාජකාරි දින තප.ව. 10.00 ෙ තෙන්ඩර් විවෘ  කිරීම 

සිදුකරනු ලබයි. 

4. තේ සේබන්ධව වැඩි විස් ර තකොළඹ 07, තකොළඹ මහා නගර සභාතේ නාගරික භාණ්ඩාගාරික 
තදපාර් තේන්තුතේ නිතයෝජය නාගරික භාණ්ඩාගාරික (ආදායේ)  තහෝ ගණකාධිකාරී (ආදායේ) 
තවතින් ලබා ග  හැකිය.( දු.අංක - 011-2692465 / 011-2699244) 
 
 

ටෙන්ඩර් ඇගයීම 

 

1. උප තේඛනතේ දක්වා ඇති ස්ථාන වලදී 2022.09.07 දින සිෙ රාජකාරි දිනයන් වලදී තප.ව 9.00 සිෙ 

3.00 දක්වා කාර්යාලීය තේලාවන් තුළ  වාහන  පරීක්ෂාව කළහැකිය. 

2. තෙන්ඩර් ඇගයීම කරනු ලබන්තන් ලැතබන ඉහලම ලංසුව ම  වන අ ර , එය තදපාර් තේන්තු 

අගයෙ වඩා ඉහල විය යුතුය. 

3. තෙන්ඩර්කරු විසින් අයි ේ අංක හා විස ්රය පැහැදිලිව දක්වා තිබිය යුතුය. අයි ම අංක හා 

විස් රය තවනස් විම තහේතුතවන් පැන නගින ගැෙළු වලෙ සභාව වග කියනු තනොලබන අ ර එවැනි 

තෙන්ඩර් ප්ර තික්තෂේප කරනු ලැතබ්. 

4. අසේපූර්ණ තහෝ අවශය ලියවිලි ඉදිරිපත් තනොකරන ලද අයදුේපත්ර  ප්ර තික්තෂේප කරනු ලැතබ්. 

5. සෑම  තෙන්ඩරයක් සඳහා ම අයදුේපත හි අමුණා ඇති උප තේඛනතයහි ඇති එක් එක් වාහන අංකය 

ඉදිරිතයහි සඳහන් කර ඇති තෙන්ඩර්  ැන්පත් මුදල, මුදලින් තගවා ඊෙ අදාල ලදුපතත් මුේ පිෙප  

ඇමිණිය  යුතුය. ටම් සම්බන්ධව කිසියම් කඩකිරිමක් සිදුවුවටහොත් එය ටෙන්ඩරය ප්ර තික්ට ේප කිරීමෙ 

ටහේතුවනු ඇත. 

6. මින් තපර මීෙ අදාලව තකොළඹ මහා නගර සභාව සමග වූ තෙන්ඩර් ගිවිසුේ උේලංඝනය කරන ලද 

පුද්ගලයන්තේ අයදුේපත් ප්ර තික්තෂේප කරනු ලබන අ ර, තෙන්ඩර් තකොන්තද්සි  කඩ කරමින් 

ඉදිරිපත් කර ඇති ඕනෑම තෙන්ඩරයක් ද ප්ර තික්තෂේප කරනු ලැතබ්.  

7. යේ පුද්ගලතයකු තමම තෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්තන්  අවංක තච් නාවකින් තනොවන බවෙ 

එත්තු ගියතහොත් එවැනි තෙන්ඩරයක් ප්ර තික්තෂේප කිරිම පිළිබඳව තහෝ හදිසි  ත්වයන් තහෝ රජතේ 

නීතිරීති ම  ඇතිවන තවනස්කිරීේ ම  සිදුකරනු ලබන සංතශෝධන තහෝ  අවලංගුකිරීේ 

සේබන්ධතයන් තහේතු දැක්වීමෙ සභාව බැඳී තනොසිටී. 
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5. ටෙන්ඩරය පිරිනැමීම 

1. ඉදිරිපත් කරන ලද තෙන්ඩරය සාර්ථක ද ,අසාර්ථක ද යන්න ලිඛි ව දැනුේ තදනු ලැතබ්. 

2. තෙන්ඩර් පිළිගැනිතේ දැනුේ දීම ලැබී දින 14 ක් ඇතුල  පිළිගත් තෙන්ඩර් මුළු අගය මුදලින් නාගරික 

භාණ්ඩාගාරික තදපාර් තේන්තුව තව  තගවිය යුතුය. 

3. යේ අයි මයක් සඳහා සාර්ථක සමාන මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවක කාසිතයහි වාසිය 

ම  නාගරික භාණ්ඩාගාරික ඉදිරිතයහිදී සාර්ථක තෙන්ඩර්කරු ත ෝරා ගනු ලබනු ඇ . 

4. තගවිේ සිදුකර වැඩ කරන දින 03 ක් ඇතුල  සියළු අයි ම ඉවත් කර ග  යුතුය. ඉන්පසුව එවැනි 

අයි ම සඳහා සභාව විසින් කිසිදු වගකීමක් භාරගනු  තනොලැතබ්.  

5. තෙන්ඩර් මිල තගවා භාණ්ඩ නිදහස් කර තනොගන්නා සාර්ථක තෙන්ඩර්කරුවන්තේ  ැන්පතු මුදේ 

ආපසු තගවනු තනොලබන අ ර, තෙන්ඩර් භාණ්ඩ නාගරික තකොමසාරිස්තේ අභිම ය පරිදි බැහැර 

තකතරනු ඇ . 

6. ඕනෑම ටෙන්ඩරයක් පිළිගැනිටම් ටහෝ ප්ර තික්ට ේප කිරිටම් අවසාන තීරණය ටකොළඹ මහා නගර 

සභාව සතුවන අ ර ඒ හා  සියළු කරුණු බැඳී පවතී. 

7. තමම නිතේදනතයහි අවශය ාවයන්ෙ  රතේම අනුග  තවමින් තෙන්ඩර් භාරගැනීම  අවසන් වීමෙ 

ප්ර ථම වලංගු තෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද නමුත්  ම තෙන්ඩරය පිලිතගන තනොමැති සියලු 

පුද්ගලයින්ෙ තෙන්ඩරය සදහා ලබාදී ඇති  ැන්පතුව ආපසු ලබා ගැනීමෙ හිමිකම ඇ .   

8. තමම  ැන්පතු මුදල ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා, තෙන්ඩර් විවෘ  කිරීතමන් පසු මාස 06 ක් තුල ඉේලා 

සිටිය යුතුය. එම කාලය තුල ඉේලීේ ඉදිරිපත් තනොවන සියළු  ැන්පතු ආදායම තව  බැර කරනු 

ලබන අ ර , ආපසු තගවන තලස පසුව කරනු ලබන ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලනු ටනොලැටේ. 

9. තමම මුදල ආපසු තගවීම සඳහා පහ  ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

1.  ැන්පතු මුදල ආපසු තගවන තලස ඉේලීමක් සහි  ලිපියක්. 

2.  ැන්පතු මුදල තගවූ රිසිට්පතත් පිෙප ක්. 

3. ජාතික හැඳුනුේපතත් පිෙප ක්. 

4. තෙන්ඩර්කරුතේ බැංකු විස් ර සහි  පාස් තපො ක පිෙප ක් තහෝ බැංකු ප්ර කාශනයක 

පිෙප ක්. 

 

 

නාගරික ටකොමසාරිස් 

ටකොළඹ මහා නගර සභාව 

 


