
       
                            

රාජ්ය දැව සංස්ථාව
     මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය

ප්රසම්පාදන දැන්වීම
ප්රසම්පාදන අංක  :   එස්ටීස  /  පිඑසඑ්ම්  /2018/  ප්ර  .  අ  . - 02  

රාජ්ය දැව සංස්ථාවවේ බත්තරමුල්ල ප්රධාන කාර්යාලවයේ පවිත්රතා කටයුතු අවුරුද්දක
කාලයක් සදහා   (01.08.2018 -   31.07.2019)   ලංසු කැඳවීම  

සභාපත, ප්රසම්පාදන කමිටුව, රාජ්ය දැව සංස්ථාව, අංක 82, රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල විසින් රාජ්ය දැව
සංස්ථාවවේ බත්තරමුල්ල ප්රධාන කාර්යාලවයේ පවිත්රතා කටයුතු  සදහා සැපයුම්කරුවන්වගෙන් මුද්රා තැබු මිල
ගෙණන් කැඳවනු ලැවබ.

01. සැපයුම් කරුවන්හට  රාජ්ය ආයතන  /  වපෞද්ගෙලික  ආයතන  වලට වාර්ෂික  වටිනාකම  මිලියනය
ඉක්මවන පවිත්රතා කටයුතු සැපයීවමහි ලා අවම වශවයන් වසර 03 ක පළපුරුද්දක් 2017.12.31 දිනට
තබිය යුතුය.

02. ජාතක තරගෙකාරි මිල ක්රමය යටවත් මිල ගෙණන් කැඳවනු ලැවබ.

03. සැපයුම්කරුවන් විසින් ලංසු ලියවිලි කළමනාකාර (මිලදි ගෙැනීම් හා නාවික) මගින් ඉහත ලිපිනවයන්
මිලදි ගෙත හැකිය.  

04. සැපයුම්කරු අසාදුගෙත වල්ඛනගෙත වනොවි සිටිය යුතුය.

05. වකොන්වද්සි හා ලංසු ලියවිලි ඉහත ලිපිනවයේ කළමනාකාර (මිලදි ගෙැනිම් හා නාවික) වවතන් පරික්ෂා
කර බැලිය හැකි අතර, අංක 011-2866601-04 දුරකථන ඔස්වසේ වැඩි විස්තර ලබාගෙත හැකිය.

06. ඉංග්රීසි භාෂාවවන් සකස්කල ලංසු පත්රිකා අවශ්ය සැපයුම්කරුවන්හට කළමනාකාර  (මිලදි ගෙැනීම් හා
නාවික) වවතන් වප:ව:  9.00 සිට 3.00 දක්වා සතවයේ වැඩකරන දිනයන්හිදි ආපසු වනොවගෙවන ලංසු
පත්රිකා ගොස්තු රු.2,500/= ක් වගෙවා 2017.07.02 දින දක්වා ඉහත ලිපිනවයන් මිලදි ගෙත හැකිය.

07. ලංසුපත්රිකා සභාපත, ප්රසම්පාදන කමිටුව, රාජ්ය දැව සංස්ථාව, අංක 82, රජමල්වත්ත  පාර,
බත්තරමුල්ල වවත  2017.07.03  දින වප:ව: 10.30  ට වපර ලැබිය යුතුය.  සැපයුම්කරුවන් හට ලංසු
විවෘත කරනු ලබන අවසථ්ාවට සහභාගි විය හැකිය.

08. ලංසු පත්රිකා ඉදිරිපත් කිරීවම්දි, සෑම ලංසුවක් සඳහාම රුපියල් 50,000 ක වටිනාකමින් යුත් ලංසු
බැදුම්කරයක් ලබාදිය යුතු අතර, වලංගු කාලය දින 118 ක් විය යුතුය.  

සභාපත
රාජ්ය දැව සංස්ථාව



          State Timb Corporation
                  

    State Timber Corporation
             Ministry of  Mahaweli Development & Environment

                       

PROCUREMENT  NOTICE
                                               No: STC/PSM/2018/PRO-02

Invitation for Bids for Providing Janitorial Services for a period of
one year from 01.08.2018 to 31.07.2019 for State Timber Corporation
Head Office at Battaramulla.

The Chairman, Procurement Committee, State Timber Corporation,  82,  Rajamalwatta
Road,   Battaramulla now invites sealed bids from suppliers in Sri Lanka for the Supply
of the above service.

01. Bidders  who  have  successfully  engaged  in  providing  Janitorial  Services  for
Government Institutes  /  private  sector in last  3  years  ended 31.12.2017 for an
Annual contract value of Rs.1,000,000/=  are eligible to bid.

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

03. Bidders  may  purchase  bidding  documents  from  the  Manager  (Purchasing  &
Shipping)at the above address.

04. To be eligible for a contract award, the successful bidder shall not have been  
defaulted.

05. Interested bidders may obtain further information from the Manager (Purchasing
& Shipping) at above address over the Telephone Number – 011-2866601-04. Bidding

documents  may  be  inspected  free  of  charge  at  the  office  of  the  Manager
(Purchasing & Shipping)

06. A complete  set  of  Bidding Documents  in  English  language may be purchased  by  
interested bidders on submission of a written request to the Manager (Purchasing

& Shipping), State Timber  Corporation,  82,  Rajamalwatta  Road  ,  Battaramulla  till  
02.07.2018 from 09.00 hours to 15.00 hours on normal working days upon payment

of a non- refundable document fee of Rs. 2,500/= in cash.

07. Bids  shall  be  delivered  to  the  Chairman,  Procurement  Committee,  State  
TimberCorporation,No.82,Rajamalwatta Road,Battaramulla on or before 10.30 hrs on
03.07.2018. Bids will  be opened soon after closing in the presence of the bidders,  
representatives who choose to attend.

08. All Bids shall be accompanied by a bid security of Rs.50,000/= for a period of 118
days.

Chairman
State Timber Corporation.



       

                            mur kuf; $l;Lj;jhgdk;
           kfhtyp mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly; mikr;R

nfhs;Kjy; mwptpj;jy;
nfhs;Kjy; ,yf;fk;: v];uPrP  /  gPv];vk;  /  2018  /  Gnuh   –   02  

mur kuf;  $l;Lj;jhgdj;jpd;  gj;juKy;iy jiyik mYtyfj;jpd;

Rj;jg;gLj;Jifg; gzpfSf;nfd xU tUl fhyj;Jf;F    (01.08.2018 -  

31.07.2019)     Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhuy;  

,yf;fk;  82>  ,u[ky;tj;j  tPjp>  gj;juKy;iy vDk;  Kftupapy;  mike;Js;s mur kuf;
$l;Lj;jhgdj;jpd; nfhs; Kjy; FOj; jiytupdhy; mur kuf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gj;juKy;iy
jiyik  mYtyfj;jpd;  Rj;jg;gLj;Jifg;  gzpfSf;nfd  toq;fPl;lhsu;fsplkpUe;J
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;; Nfhug;gLfpd;wd.

1. toq;fPl;lhsu;fs;  2017.12.31 Mk;  jpfjpf;F  mur epWtdq;fs;/jdpahu;  epWtdq;fSf;F

tUlhe;jg;  ngWkjp  &gh  1,000,000/=  Ij;  jhz;lhj  Rj;jg;gLj;Jifg;  gzpfSf;fhd
Nritiaf; Fiwe;jJ 03 tUl fhyj;Jf;F toq;fpapUj;jy;.

2. Njrpa Nghl;bj; jd;ikAs;s tpiy kD Nfhuypd; fPo; tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

3. Nkw;Fwpj;j  KftupapYs;s  Kfhikahsu;  (nfhs;tdT  kw;Wk;  fg;gw;  Nghf;Ftuj;J)
,lkpUe;J Nfs;tpjhu;fs; tpiy kD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

4. xg;ge;jj;ijf;  ifaspg;gjw;F  jifik  ngWk;  Nfs;tpjhuu;fs;  Fwpj;j  xg;ge;jk;
ifaspf;fg;gLtjw;F> mf; Nfs;tpjhuu; Gwf;fzpf;fg;gl;ltuhf Mtzg;gLj;jg;glhjpUj;jy;
Ntz;Lk;.

5. Mu;tk;  nfhz;l  Nfs;tpjhuu;fs;  Nkw;Fwpj;j  KftupapYs;s  Kfhikahsu;  (nfhs;tdT

kw;Wk;  fg;gw;  Nghf;Ftuj;J) Ij; njhiyNgrp ,yf;fk;  011  -  2866601  -  04  ,d; %yk;
njhlu;G nfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiy kD Mtzq;fis
Kfhikahsu;  (nfhs;tdT  kw;Wk;  fg;gy;)  ,d;  mYtyfj;jpy;  fl;lzk;  nrYj;jhky;
fz;fhzpf;fyhk;.

6. Mu;tk; nfhz;l Nfs;tpjhu;fs; vOj;J %ykhd Nfhupf;ifia Kfhikahsu; (nfhs;tdT

kw;Wk;  fg;gw;  Nghf;Ftuj;J)>  ,yf;fk;  82>  ,u[ky;tj;j  tPjp>  gj;juKy;iy  vDk;

Kftupf;F 2018.07.02 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; fhiy 9.00 kzp Kjy; khiy

15.00 kzp  tiu  Kd;  itj;J>  kPsg;  ngwKbahj  &gh  2,500/= ,idg;  gzj;jpy;
nrYj;Jtjd; %yk; Mq;fpy tpz;zg;gg; gbtj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

7. G+uzg;gLj;jg;gl;l  Nfs;tpg;  gj;jpuq;fs;  jiytu;>  nfhs;Kjy;  FO>  mur  kuf;

$l;Lj;jhgdk;> ,yf;fk; 82, ,u[ky;tj;j tPjp> gj;juKy;iy vDk; Kftupf;F 2018.07.03
Mk; jpfjp fhiy  10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;ff;  $bajhf mDg;gg;gl
Ntz;Lk;. tpiy kDf;fs; jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;Jf;Ff; Nfs;tpjhuu;fs; gq;Fgw;wyhk;.

8. Nfs;tpg;  gj;jpuq;fis  Kd;  itf;Fk;  NghJ  midj;Jf;  Nfs;tpjhuu;fSk;  &gh

50,000/= ,idg;  gpizg;  ghJfhg;Gg;  gzkhfr;  nrYj;j  Ntz;bapUg;gJld;>  mjd;
nry;YgbahFk; fhyk; 118 ehl;fshfTk; fhzg;gl Ntz;Lk;.

jiytu;
mur kuf; $l;Lj;jhgdk


	
	
	රාජ්ය දැව සංස්ථාව
	State Timb Corporation
	PROCUREMENT NOTICE
	
	mur kuf; $l;Lj;jhgdk;


