
 

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/127 Aria Regional Manager Office & 
Depot Office at Oddusudan Depot, 
Mullaithiwu Road, Oddusudan. 

C6 or Higher 100,000.00 2,000.00 

STC/04/CE/Con/129 Worker Quarters at Minneriya 
Depot, Station Junction ,Minneriya. 
 

 
C6 or Higher 

 
100,000.00 

 
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 Assistant General Manager (P & E), 

Civil Engineering Division, State Timber Corporation on any working day from 03rdSeptember 

2019 to 17th   September 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 18th September 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 Assistant  General Manager ( P 

& E ), 82, Rajamalwatta Road, Battaramulla on working days from 03rd September 2019 to 17th 

September 2019 between  9.00 a.m 3.00 p.m. or through telephone  011 2866614.    

Chairman 

State Timber Corporation 

82, Rajamalwatta Road,  Battaramulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ලංසු සදහා ආරාධනාවයි 
 

1. රාජ්ය දැව සංස්ථාව වවනුවවන් ප්රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් සුදුසුකම්ලත් 

වකාන්රාත්කරුවන්වෙන් පහත සදහන් වොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් සදහා මුද්රිත මිල ෙණන් කැදවනු 

ලැවේ. 

  

ලංසු අංක ලංසු නාමය හා ස්ථානය ICTAD 
වර්ගීකරණය 

ලංසු 
බැදුම්කරයේ 
වටිනාකම 

(රු.) 

ආපසු 
යනායෙවන 

තැන්පතුව 

(රු.) 

STC/04/CE/Con/127 සහකාර  ප්රාවේශිය කළමනාකාර 
කාරයාලය හා ෙබඩා කාර්යාලය 

ඹඩ්ඩුස්ඩාන්  ෙබඩාව, මුලතිවු පාර, 
ඔඩ්ඩුසුඩාන් 

C6 වහෝ ඉහල 100,000.00 2,000.00 

STC/04/CE/Con/129 වස්වක නිළ නිවාස මින්වන්රිය 

ෙබඩාව, දුම්රිය වපාළ හන්දිය, 
මින්වන්රුය. 
 

 
C6 වහෝ ඉහල 

 
100,000.00 

 
2,000.00 

 

2. ලංසු කැදවීම ජ්ාතික තරෙකාරි ලංසු ක්රමය ( NCB )  මගින් සිදු කරනු ලැවේ. 
 

3. වම් සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන්ට සහකාර සාමානයාධිකාරි (නිෂ්පාදන හා 

ඉංජිවන්රු ) වවත වයාමු කර ලිඛිතව ඉල්ලුම් කිරිවමන් හා ආපසු වනාවෙවන මුදලක් රාජ්ය දැව 

සංස්ථාවේ සභාපති වවත මුදලින් පමණක් වෙවීවමන් ඉංග්රීසි භාෂාවවන් සකස්කර ඇති අදාල ලංසු 

කැදවීවම් වල්ලඛණ කට්ටලයක් 2019 සැප්තැම්බර්  මස 03 දින සිට 2019 සැප්තැම්බර් මස 17  වන 

දින දක්වා සතිවේ රාජ්කාරි දින වල වප.ව. 09.00 සිට ප.ව 03.00 දක්වා මිලදි ෙත හැකිය. 
 

 

4. නිසියාකාරව සම්ුර්ණ කරන ලද ලංසුව එහි පිටපතක් සහිතව මුද්රා තබන ලද කවරයක බහා රාජ්ය 

දැව සංස්ථාවේ සභාපති කාර්යාලවේ තබා ඇති වටන්ඩර් වපට්ියට බහාලීවමන් වහෝ සභාපති, 

රාජ්ය දැව සංස්ථාව, අංක 82, රජ්මල්ලවත්ත පාර, බත්තරමුල්ලල යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි 

තැපැවලන් 2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන දින වප .ව. 10.30 ට වහෝ ඊට වපර ලැබීමට සැලැස්විය 

යුතුය. ප්රමාදවී ලැවබන ලංසු ප්රතික්වෂ්ප කරනු ලැවේ. ලංසු විවෘත කිරිම 2018 සැප්තැම්බර් මස 18 

වන දින වප .ව. 10.30 ට සිදු කරනු ලැවේ. එම අවස්ථාවට ලංසුකරුට වහෝ ඔහුවේ නිවයෝජිතයකුට 

සහභාගී විය හැකිය. 

 

5. සියළුම ලංසු පිළිෙත් වානිජ් බැංකුවකින් වහෝ පිළිෙත් රක්ෂණ සමාෙමකින් වහෝ ඉදිකිරිම් 

ආරක්ෂණ අරමුදලින් ලබා ෙත් දින 120 සදහා වලංගුව පවතින ලංසු බැදුම්කරයකින් සමන්විත 

විය යුතුය. 

 

 

6. වම් සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන හා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන්ට සහකාර සාමානයාධිකාරි 

(නිෂ්පාදන හා ඉංජිවන්රු), අංක 82, රජ්මල්ලවත්ත පාර, බත්තරමුල්ලල යන කාර්යාලවයන් 2019 

සැප්තැම්බර් මස 03 දින සිට 2019 සැප්තැම්බර් මස 17 වන දින දක්වා සතිවේ රාජ්කාරි දින වල 

වප.ව. 09.00 සිට ප.ව 03.00 දක්වා ලංසු ලිපි වල්ලඛණ පරික්ෂා කල හැකිය. 

දුරකථන අංක 011 2866614 

 

සභාපති, 

රාජ්ය දැව සංස්ථාව, 

අංක 82, රජ්මල්වත්ත පාර, 

බත්තරමුල්ල. 

 


