
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

INVITATION FOR BIDS 

1. The Chairman, Tender Board on behalf of the State Timber Corporation invites sealed bids from 

eligible and qualified bidders for following building construction works. 

 
 

Contract 
Identification 

Contract Name & Location ICTAD 
Registration 

Amount of 
Bid 

Security 
(Rs.) 

Non 
Refundabl
e Fee (Rs.) 

STC/04/CE/Con/139 Concrete to road at Keppetipola 
Complex, Welimada Road, 
Keppetipola. 
 

C8 or Higher 50,000.00   2,000.00 

STC/04/CE/Con/140 
 

Water Tank at Kaldemulla Complex, 
Kaldemulla Road, Rathmalana.  
 

C8 or Higher 40,000.00   2,000.00 

STC/04/CE/Con/138 Extension of Existing Steel Shed at 
Beruwela Depot, Moragalla, 
Beruwela.  

C8 or Higher 40,000.00   2,000.00 

2. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding Procedure. 

3. A complete set of Bidding Document in English Language may be purchased by interested 

bidders on the submission of a written application to the Deputy General Manager (P & E), Civil 

Engineering Division, State Timber Corporation on any working day from 21st October 2019 to 

04th  November 2019 from 09.00 a.m. to 3.00 p.m. after paying non-refundable fees to the 

Cashier, 2nd Floor, State Timber Corporation by cash. 

4. Original bid with a copy should be arranged to deposit in the Tender Box available at the 

Chairman’s Office, or send to Chairman, State Timber Corporation, 82, Rajamalwatta Road, 

Battaramulla under register post to reach on or before 05th November 2019 before 10.30 a.m. 

late bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing, in the presence of the bidders 

or their representatives. 

5. All bids should be accompanied by a bid security obtained from a recognized bank or 

Recognized Insurance Company or Construction Guarantee Fund valid for a period of hundred 

and twenty days. 

6. Interested eligible bidders may obtain further information from Deputy  General Manager ( P & 

E ), 82, Rajamalwatta Road, Battaramulla on working days from 21st October 2019 to 04th 

November 2019 within 9.00 a.m. to 3.00 p.m. or through telephone  011 2866614.    

 

Chairman 

State Timber Corporation 

82, Rajamalwatta Road,  

Battaramulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ංසු සදහා ආරාධනාලයි 
 

1. රාජ්ය ැවල ංසංථාාල ෙලුවෙල්  ්රංම්පාැි කමිටු ංභාපති විසි්  සුදුසුකම්ත් ෙකෝ ත්රාත්කරුල් ෙග්  

පහත ංැහ්  ෙගොඩිවගිලි ඉදිකිරිම් ංැහා මුද්රිත මි ගණ්  කවැලුව වෙේ. 

 

ංසු අංක ංසු නාමය හා ස්ථානය ICTAD 

ලර්ගීකරණය 
ංසු 

බැදුම්කරයේ 

ලටිනාකම 

ආපසු 

යනොයෙල

න 

තැන්පතුල 
STC/04/CE/Con/139 පාර ෙකෝ ක්රිට් ක කිරිම කවප්ෙපටිෙපො 

ංසකීර්ණය, ලවලිමඩ පාර, කවප්ෙපටිෙපො. 
C8 ෙහෝ ඉහ    50,000.00 2,000.00 

STC/04/CE/Con/140 ලතුර ටවසකිය ඉදිකිරිම කල්ෙැමුල් 
ංසකීර්ණය, කල්ෙැමුල් පාර, රත්මාි. 

C8 ෙහෝ ඉහ 40,000.00 
 

2,000.00 

STC/04/CE/Con/138 යකඩ අට් කටි මඩුලට අලුති්  ෙකොටංක් 
එකතු කිරිම ෙේරුල ගබඩාල, ෙමොරගල්, 
ෙේරුල. 

C8 හහෝ ඉහල 40,000.00 2,000.00 

2. සසු කවැවීම ජ්ාතික තරගකාරි සසු ක්රමය ( NCB )  මගි්  සිදු කරුව වෙේ. 

3. ෙම් ංම්බ් ෑල උි් දුලක් ැක්ලි සසුකරුල් ට  නිෙයෝජ්ය ංාමාියාධිකාරි (නිෂථපාැි හා ඉසජිේ රු ) 

ෙලත ෙයොමු කර ලිඛිතල ඉල්ලුම් කිරිෙම්  හා ආපසු ෙිොෙගලි මුැක් රාජ්ය ැවල ංසංථාාෙේ ංභාපති 

ෙලත මුැලි්  පමණක් ෙගවීෙම්  ඉසග්රීසි භාෂාෙල්  ංකංථකර ඇති අැා සසු කවැවීෙම් ෙල්ඛණ 

කට් කටයක් 2019 ඔක්ෙතොබර් මං 21 දිි සිට 2019 ෙිොලවම්බර් මං 04  ලි දිි ැක්ලා ංතිෙේ රාජ්කාරි 

දිි ල ෙප.ල. 09.00 සිට ප.ල 03.00 ැක්ලා මිදි ගත හවකිය. 

4. නිසියාකාරල ංම්පුර්ණ කරි ැ සසුල එහි පිටපතක් ංහිතල මුද්රා තබි ැ කලරයක බහා රාජ්ය ැවල 

ංසංථාාෙේ ංභාපති කාර්යාෙේ තබා ඇති ෙට් ඩර් ෙපට් කටියට බහාලීෙම්  ෙහෝ ංභාපති, රාජ්ය ැවල 

ංසංථාාල, අසක 82, රජ්මල්ලත්ත පාර, බත්තරමුල් යි ලිපිියට ලියාපදිසචි තවපවේ  2019 

ෙිොලවම්බර් මං 05 ලි දිි ෙප .ල. 10.30ට ෙහෝ ඊට ෙපර වබීමට ංවවංථවිය යුතුය. ්රමාැවී වෙබි 

සසු ්රතික්ෙෂ ප කරුව වෙේ. සසු විලෘත කිරිම 2019 ෙිොලවම්බර් මං 05 ලි දිි ෙප .ල. 10.30 ට සිදු 

කරුව වෙේ. එම අලංථාාලට සසුකරුට ෙහෝ ඔහුෙේ නිෙයෝජිතයකුට ංහභාගී විය හවකිය. 

5. සියළුම සසු පිළිගත් ලානිජ් බවසකුලකි්  ෙහෝ පිළිගත් රක්ෂණ ංමාගමකි්  ෙහෝ ඉදිකිරිම් ආරක්ෂණ 

අරමුැලි්  බා ගත් දිි 120 ංැහා ලසගුල පලතිි සසු බවදුම්කරයකි්  ංම් විත විය යුතුය. 

6. ෙම් ංම්බ් ෑල උි් දුලක් ැක්ලි හා සුදුසුකම්ත් සසුකරුල් ට නිෙයෝජ්ය ංාමාියාධිකාරි (නිෂථපාැි 

හා ඉසජිේ රු), අසක 82, රජ්මල්ලත්ත පාර, බත්තරමුල් යි කාර්යාෙය්  2019 ඔක්ෙතෝබර් මං 21 

දිි සිට 2019 ෙිොලවම්බර් මං 04 ලි දිි ැක්ලා ංතිෙේ රාජ්කාරි දිි ල ෙප.ල. 09.00 සිට ප.ල 03.00 

ැක්ලා සසු ලිපි ෙල්ඛණ පරික්ෂා ක හවකිය. 

දුරකාි අසක  011 2866614  

 

සභාපති, 

රාජ්ය දැල සංස්ථාල,  

අංක 82, රජ්මල්ලත්ත පාර,  

බත්තරමුල්. 


