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ශ්රම සේව ා සවපයීම  

 

ේෙන්ඩර්සඅංකසයූඩබ්යූ/ජීඒ/05/එම්පීඑව්/2020-2021 

 

 

ඌාසේාල්ලවව්සවිශ්ාවිද්ය ලය 

බදුල්ල 
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ඌාසේාල්ලව්වසවිශ්ාවිද්ය ලය 

බදුල්ල 

 

ේෙන්ඩර්සඅංකසයූඩබ්යූ/ජීඒ/05/එම්පීඑව්/2020-2021 

ඌාසේාල්ලව්වසවිශ්ාවිද්ය ලයසවද්  සාර්ෂස2020-2021සේානුේාන්සශ්රම සේව ා සවද්  සේෙන්ඩර්ස

කපද්වීම  

 

ඉල්ලුම්කරුාන්සවද්  සඋයේද්ව් 

 

1. ඌාසේාල්ලව්වසවිශ්ාවිද්ය ලයසවද්  සඑ අසඅරුරුදුසක ලසමාම  ා අසවද්  සය සසවද් න්සේව ා ස

වපයයියස පකිසආයසනස  සපුද්ගලයින්සේාතින්සේෙන්ඩර්සකපද්ානුසලපේබ්.සඒසවද්  ස2020.09.14ස 

දිනසසිෙස2020.10.02  දින ද් අා සේෙන්ඩර්සඉල්ලුම්යත්සනිකුත්සකරනුසලබනසඅසරස2020.09.14 

දිනසසිෙස2020.10.05සදිනසද් අා සේෙන්ඩරයත්සභ රගනුසලපේබ්.සපූර්ාසලංසුසරැව්වීම ස2020.09.24ස

ානසදිනසසේය.ා.10.00සෙසඌාසේාල්ලව්වසවිශ්ාවිද්ය ලේී පසයපාපත්ේ . 

 

2. ේෙන්ඩරයත්සඉදිරියත්සකිරීේම් පසපිෙයත්සේද්කකින්සේාන්සේාන්ස ාශේයන්සලිපිසකාරසේද්කකස

බ  සලිපිසකාරයන්හිසමුල්සපිෙයසස  සේද්ානසපිෙයසසාශේයන්සවෙ න්සසබ සකාරේීසාම්යවස

උඩස ේකළාේර්ස ේෙන්ඩරයත්ස අංකස යූඩබ්යූ/ජීඒ/05/එම්පීඑව්/2020-2021ස යනුේාන්ස වෙ න්ස

සපබියස යුතුය.ස ේෙන්ඩරයත්ස ලිය යදිංචිස සපයෑේලන්ස 2020.10.05ස දිනස යව්ාරුස 2.30ස ෙස ප්රථම ,ස

වභ යති,ස ප්රවම්ය ද්නස කිටුා,ස ඌාස ේාල්ලව්වස විශ්ාවිද්ය ලය,ස බදුල්ලස යනස ලිපිනයෙස එවියස

යුතුය.සනපසේ ොත්සඉ සසලිපිනයෙසේගනවිත්සභ රදියස පක.සේෙන්ඩරයත්සභ රේගනසඅාවන්වූස

ා  ම සවිාෘසසකරනසඅසරසඹබෙසේ ෝසඹබේේසනිේයෝජිසේයකුෙසඑම සඅාව්ථ ාෙසව භ ගීසවියස

 පක. 

 

3. පිලිගත්සා ණිජසබපංකුාකින්සේ ෝසර අෂණසආයසනයකින්සලබ ගත්සරුස425,000.00ස අසාටින ස

ේකොන්ේද්මාසවිරහිසස දිනස 120ස අසවද්  සාලංගුසලංසුසඇයසබපදුම්කරය අස ( Bid Security) වෑම ස

ේෙන්ඩරයත්රය අස වම ගම ස ඉදිරියත්ස කලයුතුස අසරස එයස ලබන්න ස ේලවස උයකුලයති,ස ඌාස

ේාල්ලව්වසවිශ්ාවිද්ය ලයසාශේයන්සනම්කරසතිබියසයුතුය. (ඇමුණුම ස-01) 

 

4. ේව ා සවපයීේම්සේකොන්ත්ර ත්තුාසපිරිනම නුසලබනසආයසනයසේ ෝසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සමුළුස

ේෙන්ඩර්සාටින කිටන්ස5%ස අසේෙන්ඩරයසපිහිුානුසදිනසසිෙසම  වස13කසක ලය අසවද්  සාලංගුස

ක ර්යස ව ධකස බපදුම්කරය අස පිලිගත්ස ා ණිජස බපංකුාකින්ස ගිවිසුම්ස අත්වන්ස කිරීම ෙස ප්රථම ස

විශ්ාවිද්ය ලයස ේාසස ඉදිරියත්ස කළස යුතුය.එයස උයකුලයති,ස ඌාස ේාල්ලව්වස විශ්ාවිද්ය ලයස

නම ෙසතිබියසයුතුය. (ඇමුණුම ස-02) 

 

5. ේව ා සඅාශයස ායසම සසේකොන්ත්ර ත්සක ලමාම  ේාන්සයසුසසාදුරෙත්සේව ා සවපයීම ෙසසිදුසවියස

 පක. 

 

6. ේසෝර ගත්ස ේකොන්ත්ර ත්කරුස ඉ සස ේව ා ාන්ස යාත්ා ේගනය ම ස වද්  ස විශ්ාවිද්ය ලයස වම ගස

ගිවිසුම කෙසඑළඹියසයුතුසඅසරසේකොන්ත්ර ත්සක ලයසතුල පසඅද් ළසේව ා ේාන්සඉාත්ාන්ේන්සනම්ස

ම  වසේද්කකසකල් පම කින්සඉාත්වියසයුතුය.සඑේව සකල් පම කින්සේසොරාසඉාත්ාන්ේන්සනම්සඅද් ළස

ඇයසසපන්යතුාසවිශ්ාවිද්ය ලයසවතුකරසගපමේේම්සඅයිතියසවිශ්ාවිද්ය ලයසවතුේ . 
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7. ේෙන්ඩර්ස ිටලස ගණන්ස ඉදිරියත්ස කිරීේම් පස සනතුරස අනූාස ේව ාකස ම ණ්ඩලයෙස ේගානුස ලබනස

ාපුප්ස, පම න ,සඅතික ල,සඅර්ථව ධකසඅරමුද්ල්සව සේව ා සනියු අසසභ රසසඅරමුද්ල්සේාන්සේාන්ස

ාශේයන්සද්ප අවියසයුතුය.සඅර්ථසව ධකසඅරමුද්ේල්සලිය යදිංචිසඅංකයසව සඑම සමුද්ල්සම  සබපංකුාස

ේාසසේගවීේම්සා ර්ස සඉදිරියත්සකළසයුතුය.  

එේව ම ස කම්කරුස මේතිරීතිස ාලෙස අද් ළාස නිා ඩුස ලබ ස  පම ස   ස ේගවීම්ද්ස සිදුකලස යුතු අසරස

විශ්ාවිද්ය ලයස ම ගින්ස ේගවීම්ස ම  වස 2 අස ප්රම  ද්ස රුාද්ස ඹබස විසින්ස ේයොද්ා ස ඇතිස ේව ාකස

ේව වික ාන්සවද්  සඅද් ළසම  වේීස10සාපනිසදිනෙසාපුප්සේගවියසයුතුය. 

ේකොන්ත්ර ත්කරුස විසින්ස ේව ාේයහිස ේයොද්ානස ේව ාකයින්ස   ස ේව වික ාන්ස ම න ස ේවෞඛ්යස

සත්ායකින්ස සිටියස යුතුස අසරස අද් ළස ේව ාකයින්ස ේව ාේීස ේයද්වීම ෙස ප්රථම ස රජේීස පිළිගත්ස

ආයසනයකින්සවාද්යසා ර්ථ ා අසලබ සදියසයුතුයි. 

ස 

8. අාශයස ායසඅනූාස1987සඅංකස03සද්රණසේයොදුසේකොන්ත්ර ත්සයනසසයෙේත්සලිය යදිංචිසවීසසිටියස

යුතුය.එේව ම ස කම්කරුස මේතිස රීතිස ාලෙස අනුකූලාස ාපුප්ස ඉදිරියත්ස කලයුතුය.ස ේව ාකයින්ේේස

උයරිම ස  සඅාම සායව්සමාම  ාසඅරුස18-55 අසරසවියසයුතුය. 

 

 

ස  ේෙන්ඩරසවිව්සරස  සේකොන්ේද්සි 

 

1. වමේය ර අෂකසකෙයුතුසයාත්ා ේගනසය ම  

1.1 විශ්ාවිද්ය ලේීස යරිය ලනස ේගොඩනපගිල්ල,ස අාන් ල,ස විද්ය ග ර,ස ේද්ශනශ ල ස

ේන්ා සික ග ර,සක්රීඩ ග රය,සවන සනසේගොඩනපගිල්ල,සම  ර්ගසයද්ධතියසව සඅේනකුත්සනම්ස

කරනුස ලබනස ේගොඩනපගිලිස වද්  ස වූස පිරිසිදුස කිරීම්,ස ාපසිකිළිස පිරිසිදුස කිරීම්,ස ස භ ණ්ඩස පිරිසිදුස

කිරීම්ස  සේගොඩනපගිලිසඅාෙසබිම්සපිරිසිදුසකිරීම සකළසයුතුසඅසරසවිශ්ාවිද්ය ලේීසඅාශයස ායන්ස

ම සසඅේනකුත්සේව ා ාන්සකළසයුතුය. 

1.2 විශ්ාවිද්ය ලේීසේගොඩනපගිලිසාලසඉඩසප්රම  ණයසආවන්නසාශේයන්සාර්ගසඅඩිස85000ස අසේ .ස

ේම ම සප්රම  ණයසදිනයස සවමේය ර අෂකසද්රායසේයොද්ා සපිරිසිදුසකළසයුතුය. 

1.3 ේද්ොරස ජේන්ලස ාලස පිරිසිදුස කිරීම ෙස ඇතිස වීදුරුස ප්රම  ණයස ආවන්නස ාශේයන්ස ාර්ගස අඩිස

12,000 අස යම ණස ානස අසරස ේද්ොරස ජේන්ලස වීදුරුස අාම ස ාශේයන්ස වතියකෙස එ අස ාර අාත්ස

ප්රවව්ථසම ්ටෙම ෙසපිරිසිදුසකළසයුතුය. 

1.4 වමේය ර අෂකසකෙයුතුසවද්  සඅාශයසඋයකරණසානසේකොසු,සඉද්ල්,සේම ොබ්සබුරුසු,සබක්ටස  ස

අේනකුත්සඅාශයසඋයකරණසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවයය සගසසයුතුය. 

1.5 වමේය ර අෂකසකෙයුතුසවද්  සඅාශයසකුණුය කරනසද්රාය/සඅය අය ලකසද්රායසඩඩිෙර්ජන්ස)සානස

වබන්,ස ෙයිල්ස  අලීනර්,ස ේල ව්ස  අලීනර්,ස ේෙොයිල්ටස  අලිනර්,ස සපටිස පිරිසිදුස කරනස ද්ෑස   ස

අේනකුත්සඅාශයසද්රායසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවයය සගසසයුතුය. 

1.6 වමේය ර අෂකසේව ාකයින්සවදුද් සදිනසසිෙසේවනසුර ද් ස ද් අා සේයේද්නසක ර්ය ලසදිනයන්හි පස

ේව ාකයින්සඅාශයස ායසයරිදිසක ර්ය ලසදිනයන්සේනොානසදිනයන්හි පද්සේව ායසලබ සදියසයුතුස

අසරසඒසවද්  සේගවීම්සකිරීේම් පසකම්කරුසමේතිරීතිසාලෙසඅද් ළස පම න සඇතුළුසසියලුම සේගවීම්ස

කලසයුතුය.සඑාපනිසඅාව්ථ සවිශ්ාවිද්ය ලේීසයරිය ලනසඅංශයසම ගින්සද්න්ානුසලබනුසඇස. 
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1.7 ේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සේව ා සවපයීම සවද්  සේයොද්ා සඇතිසේව ාකයින්සඅධී අෂණයසකළසයුතුස

අසරස අද් ළස ේව ාකයින්ස නිා ඩුස අවමේයස අාව්ථ ාල පස ආේද්ශකස ේව ාකයින්ස ේයද්විම ස

ේකොන්ත්ර ත්කරුේේසාගකීම සේ . 

1.8 පිරිසිදුස කිරීම ස නිසිස ආක රාස සිදුස ේනොානස බාස කිසියම්ස අංශයකින්ස ද්පන්රුාේ ොත්ස අද් ළස

ව්ථ නේීසේව ාේීසේයදුනුසේව ාකය ේේසදිනකසාපුයසේගානුසේනොලපේබ්. 

 

 

 

1.9 විව්සරය 

1.9.1 ෙයිල්,සිේම න්ති,බුමුතුරුණු,ේයොළාසනඩත්තුසවද්   

a) කුණුේරොඩු,සයව්ස  සදූවිලිසඉාත්සකිරීම      දිනයස  

b) සියළු ේගොඩනපගිලි ාල ේයොේළොා ේසස ම  ත්තු කර පිරිසිදු කිරීම   දිනයස  

c) ම තුපිෙ ඔය ද්ම න ේලවෙ යන්ත්ර ණුව රා ම ප පම     ම  සිකා 

   

1.9.2 අභයන්සරා /බ හිරා වීදුරු පිරිසිදු කිරීම  

a) වීදුරු ාල යපල්ලම් ඉාත් කිරීම       ා  ම  

b) ේල ව ් අලීනර් ේයොද්  අභයන්සර වීදුරු ේව  පම     පිරිසිදු කිරීම   වතියස  

c) ේල ව ් අලීනර් ේයොද්  බ හිර වීදුරු ේව  පම     පිරිසිදු කිරීම   වතියස  

d) ඇලුිටණියම්    ද්පා ජේන්ල, ේද්ොර ර මු ව  ේද්ොරාල් පිවද්පමීම  

    පිරිසිදු කිරීම්       වතියස  

1.9.3 සේලෝ සඋය ංගසආදියසනඩත්තුසකිරීම  

a) ේලෝ ස සසම  දිම්සආධ රකසඇලුිටනියම්සගර දිසාපෙ,සලපටිව්සආදිය  වතියස  

b) ේලෝ ස සද් රසපියාරසවද්  සඹයසද්පමීම      වතියස  

 

1.9.4 බිත්ති යංක  ව  විදුලි උය ංග 

 

a) බිත්ති පිවද්පමීම     පිරිසිදු කිරීම       වතියස  

b) සිවිලිං    ේකෝණ ාල ඇති දූවිලි    ම කුළුද්පල්     වතියස  

 ආදිය පිරිසිදු කිරීම්    ඉාත් කිරීම     

c) විදුලිසඋය ංග ාල දූවිලි පිරිසිදු කිරීම  

"විදුලි බුබුළු" විදුලි යංක " ව්වීචයන් ආදිය    වතියස   

d) සියළුම  ාර්ගේී බිත්ති වද්   සිදුකරනස පිරිසිදුසකිරීම්ස  ස   ේද්වතියකෙසාර අසසසසසසසසස  

 ම  ත්තුසකිරීම්     

e) බිත්ති ම ස තිේබන කපළපල්    යපල්ලම් ඉාත් කිරීම    සසසසසසසසසසා  ම  

 

 



5 
 

1.9.5 ාපසිකිළි 

 

a) පිරිසිදුකරණ    විෂබීජ න ශකයන් ේයොද්  

 බිත්ති පිරිසිදු කිරීම්, ේව  පම්    බිම් භ ජන ේව දුම් භ ජන    දිනයස   

b) ාපසිකිළි,කපසිකිළිසේයෝච්චිස  සාපසිකිළිසබිම    සසසස        දිනයස  ේද්ාර අ 

c) සියළුම  ාපසිකිළි උය ංග එනම් කර ම , වබන් රද්ාන,  සසසස        වතියස  

 ආදිය පිව ද්පමීම     පිරිසිදු කිරීම           

 

1.9.6 කුණු කවල එකතු කිරීම     ඉාත් කිරීම  

 

a) ේගොඩනපගිලිසාලසකුණුසේරොඩුසසඑකතුසකිරීම   

 ම ල් ාපවීම  වද්   උයේයෝගී කර ගන්න  වීදුරු ආාරණ කුටි ආදිය                    දිනයස  

     සසසස  

b)      සසවිෂබීජ න ශක ද්රාය භ විස  කරිටන් කපලි කවළ භ ජන ේව  පම     පිරිසිදු කිරීම   දිනයස  

c) විශ්ාවිද්ය ල භූිටය තුළ පිහිටි ක ණු යද්ධතිය පිරිසිදු කිරීම     ජලය ගල             වතියස    

             බපව ය ම ෙ වපලපව්වීම                                                                                                                                    සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස 

 

1.9.7 විවිධ 

a)       ද්පා ගර දි ාපෙ, ගර දි ාපෙ, අත් ාපොල්  පඩල ආදිය  

පිව ද්පමීම     පිරිසිදු කිරීම                      වතියස  

b) යපන්්ටරි කබඩ් ම තුපිෙ, සින් අ, ේව දුම් භ ජන, වීදුරු ෙයිල් ඇල්ලූ බිත්ති 

කචුන්ෙර් ේෙොප්ව්, ආදිය පිරිසිදු කිරීම          සසසස ා  ම  

c) වන්ේෂ ඩ්    ාපහි පිහිලි පිරිසිදු කිරීම          ම  සිකා 

d) ශ්රාණ ග රසේද්ශනසශ ල සාලසලීසාලින්සවපදූසේ දික සලීසබඩුසව සක ර්ය ලස     දිනයස    

           ආදිේයහිසදූවිලිසපිරිසිදුසකිරීම සවතිේී දිනාල ේය.ා 7.00 සිෙ ය.ා 6.00  

            ද් අා ත් ේවනසුර ද්  දිනාල සේය.ා 7.00 සිෙ ය.ා 1.00 ද් අා ත්                                                       සසසසසසසසසසසසසසසසසස                               සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස     

 

2 ශිෂය ේන්ා සික ග ර කම්කරු ේව ා  වපයීම  

2.1 ශිෂයස ේන්ා සික ග ර විශ්ාවිද්ය ලේී අේනකුත් ේන්ා සික ග ර වංච රක බංගල  යන දි 

විශ්ාවිද්ය ලය ම ගින් ද්පනුම් ේද්න සියළුම  ේන්ා සික ග ර වද්   ේව ාය වපයයිය යුතුයි 

2.2  සසසේන්ා සික ග රසකම්කරුසේව ා සවපයීේම් පසක න්ස සේන්ා සික ග රසවද්  සක න්ස ාන්ද්සපිරිිටස

ේන්ා සික ග රසවද්  සපිරිිටන්ද්සවපයයියසයුතුයි.  

2.3 ේන්ා සික ග රසකම්කරුසේව ා සයාත්ා සේගනය ේම් පසය සසවද් න්සේව ා ාන්සේන්ා සික ග රස

  සඅේනකුත්සඅංශයන්සේාසසලබ සදියසයුතුයි.  

2.3.1 ේන්ා සික ග ර  ේගොඩනපගිලි ාපසිකිළි උද්ය න ේගාතුසම න සේලවස  සේවෞඛ්ය ර අත සසේලවස

පිරිසිදුසකළසයුතුයි.  
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2.3.2 ේන්ා සික ග රස   ස ේගොඩනපගිලිස ාලෙස සිදුානස   නිස ව ස ඊෙස අයත්ස සියළුම ස බඩුබ හිර දියස

වම්බන්ධාසසියළුම සාගකීම සද්පරියසයුතුයි.  

2.3.3  ේන්ා සික ග රසකම්කරුසේව ාේීසේයොද්ා සඇතිසේව ාකයින්සේව ා සවථ් නේීසනපාතීසේව ාේීස

ේයදියසයුතුසඅසරසයපයස12සකසේව ා ා අසවපයයියසයුතුය.ස 

 

2.3.4 ේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සසම සේව ාකයින්සනිා ඩුසලබනසඅාව්ථ සාලසඅනුප්ර ප්තිකයින්සේයද්වියස

යුතුසඅසර අද් ළසේව ාකයින්සඑේව සනිා ඩුසලබ සගන්න සඅාව්ථ ාලසසම සනිා ඩුසය ම ෙසප්රථම ස

අනුප්ර ප්තිකේයකුස ේකොන්ත්ර ත්කරුස ම ගින්ස ලබ දියස යුතුයි.ස අනුප්ර ප්තිකයින්ස වද්  ස ාපුප්ස

විශ්ාවිද්ය ලයස ම ගින්ස ේගානුස ේනොලපේබ්. ේන්ා සික ග රස කම්කරුාන්ස නිා ඩුස ලබ ස ගන්න ස

අාව්ථ ාල පස විශ්ාවිද්ය ලේීසේන්ා සික ග රස ය ලකස ේාසස ද්පනුම්ස  පස අද් ළසනිා ඩුසලබ සගසස

යුතුය.   

2.4 දිනකෙස අාම ස ාශේයන්ස ේද්ාර අස ාපසිකිළිස වමේය ර අෂකස ද්රායස ේයොද් ස පිරිසිදුාස සබ ස ගසස

යුතුය.පිරිසිදුස කිරීම ස වද්  ස අාශයස උයකරණස ව ස අයත්ය ලනස ද්රායස ඩඩිෙර්ජන්) ානස වබන්ස

ෙයිල්ස අලීනර්,සසේල ව්ස අලීනර්,සේෙොයිල්ටස අලීනර්,සඑය ර්සේප්රෂ්නර්,සසපටිසපිරිසිදුසකරනසද්ෑස  ස

අේනකුත්සඅාශයසභ ණ්ඩසේකොනත්ර ත්කරුසවිසින්සවයය ගසසයුතුය.  

2.5 ඉ සසවිව්සරසාලෙසඅම සරාසඅංකස1.9සහිසවද් න්සඅද් ළසපිරිසිදුසකිරීම්සකළසයුතුය.  

2.6 ේකොන්ත්ර ත්කරුසකම්කරුාන්සඅභයන්සරසව සභ හිරසේන්ා සික ග රාලසේව ාේීසේයද්වියසයුතුස

අසරසවිශ්ාවිද්ය ලේීසඅාශයස සම සසේව ාකයින්සඅඩුසාපඩිසකිරීම්සකරනුසලපේබ්.  

 එාපනිසඅාව්ථ සවිශ්ාවිද්ය ලේීසයරිය ලනසඅංශයසම ගින්සද්න්ානුසලබන්ේන්ය.ස  

2.7 ේන්ා සික ග රාලසභ ණ්ඩසාලසසිදුානසනපතිවීම්සඅල භස  නිසසිදුවීම්සසියල්ලසඅද් ලසේව ාකයින්ස

විසින්සවිශ්ාවිද්ය ලේීසයරිය ලනසඅංශයසේාසසලිඛිසාසද්පනුම්දියසයුතුයි  

2.8සසසසසසේව ාකයින්සවද්  සේන්ා සිකසය සුකම්සඅද් ලසේන්ා සික ග රයසතුළසවයයනුසලපේබ්.  

 

3  නඩත්තුසසෙයුතුසයාත්ා ේගනසය ම ස 

3.1 විශ්ාවිද්ය ලේීස නඩත්තුස කෙයුතුස ේව ා ස වද්  ස අාශයස කරනුස ලබනස විදුලිස ක ර්ිටකේයකුස

ජලනලසක ර්ිටකේයකු ේව ා සවපයීම සසිදුසකලසයුතුය. 

3.2 විදුලිස ක ර්ිටකයින්ස   ස ජලනලස ක ර්ිටකයින්ස යපයස 9ස කස ේව ා ස ක ලය අස ේව ාේීස ේයද්වියස

යුතුය. 

3.3 අේනකුත්සේව ා ාන්සවිශ්ාවිද්ය ලේීසඅාශයස සම සසඉල්ලුම්සකලසවිෙසවපයයියසයුතුය.  

3.4 නඩත්තුස කෙයුතුාලෙස අාශයස අමුද්රායස විශ්ාවිද්ය ලේයන්ස වයයනස අසරස අාශයස උයකරණස

ේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවපයයියසයුතුය. 

3.5 විශ්ාවිද්ය ලයසද්පනුම්ේද්නසයරිදිසේව ාකයින්සේයොද්ානසආක රයසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවකව ස

ගසසයුතුය.   

3.6 නඩත්තුසේව ා සයාත්ා ේගනසයනුසලබනසශ්රිටකයන්සවද්  සේන්ා සිකසය සුකම්සවිශ්ාවිද්ය ලයස

ම ගින්සවයයනුසලපේබ්. 
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3.7 ජලනලසක ර්ිටකස  සවිදුලිසක ර්ිටකසවද්  සඅධය යනසසුදුසුකම්සවපුර සතිබියසයුතුසඅසරසඅාම ස

ාශේයන්සඅරුස2සකසයළපුරුද්ද් අසතිබියසයුතුය.  
 

 

4 සණේකොළසකපපීේම්සයන්ත්රස්රිය කරු  

4.1 සණේකොලසකපපීම සවද්  සානසයන්ත්රස  සඒසවද්  සානසඉන්ධනසේකොන්ත්ර ත්කරුසවිසින්සවපයයියස

යුතුසඅසරසසණේකොළසකපපීේම්සයන්ත්රස්රිය කරුාන්සඅාම සාශේයන්සසි ේද්ේනකුේේසේව ායස

අාශයසේ .  

4.2 සණේකොළසකපපීේම්සයන්ත්රස්රිය කරුසබද් ද් සදිනසසිෙසඉරිද් සදිනසද් අා සේව ාේීසේයද්වියසයුතුය.ස

අාශයස ායසයරිදිසක ර්ය ලසදිනයන්සේනොානසදිනයන්හි පද්සේව ායසලබ සදියසයුතුසඅසරසඒසවද්  ස

දිනකසාපුයසයද්නම්සකරේගනසේගවීම්සකරනුසලපසේබ්.සඑාපනිසඅාව්ථ සවිශ්ාවිද්ය ලේීසයරිය ලනස

අංශයසම ගින්සද්න්ානුසලබන්ේන්ය. 

4.3සස උද්ය නසපිරිසිදුසකිරීම ස  ස්රිඩ ංගනයසනඩත්තුසකිරීම ස 

4.4ස විශ්ාවිද්ය ලේීසසණේකොළසකපපියසයුතුසමුළුසභූිටසප්රම  ණයසඅ අකරස56ස අසයම ණසේ .සඑයින්ස

න යගියසභූිටසසප්රම  ණයසඅ අකරස16ස අසානසඅසරසසණේකොළසකපපිේම් පසඅාශයසේසල්සගණනයස

කිරීේම් පසභූිටයසයරී අෂ සකරසබල සඅද් ළසගණනයසකිරීම්සඉදිරියත්සකිරීම සේයෝගයසේ . 

 

5 කම්කරුාන්සේයද්වීම ස 

 1. විශ්ාවිද්ය ලසභූිටයසපිරිසිදුසකිරීම සභූිටයසනඩත්තුසකිරීම ස  සයරිවරසතුලසකපලෑසඑලිසකිරීම ස

වද්   

 2. ක ර්ය ලසකෙයුතුසව යකසේව ා ාන්සවද්  ස 

 3. අේන අසක ර්යන්සවිශ්විවිද්ය ලයසඅාශයස ාසයරිදිස 

 

5.1 උද්ය න කෙයුතු 

විශ්ාවිද්ය ල භූිටේී ඇති  අයද්රාය ඉාත් කිරීම . 

 පිරිසිදුසකිරීම  

 මුළුස භූිටය අතුගෑම ස   ස එකතුානස අයද්රායස විශ්ාවිද්ය ලයස විසින්ස ේයන්ානස ව්ථ නයෙස

බප පරසකිරීම         සඩදිනයස ) 

 ේභෝගසවඳ  සාතුරසද්පමීම  

 ාවස 3ස –ස 4ස ද් අා ස ක ලයස තුලස උද්ය නේීස සිුා ස ඇතිස ව ස ේයෝච්චිස ාලස සිුා ස ඇතිස

යපලාලෙසාතුරසද්පමීම       ස ඩදිනයස ) 

 විශ්ාවිද්ය ල භූිටේී ඇතිස උද්ය නය,ස ක්රීඩ ංගනයසඇතුළුස විශ්ාවිද්ය ලස යරිශ්රේීස ඇතිසාල්ස

කපපීම ස  සකපපූසාල්සඅතුග ,සවිශ්ාවිද්ය ලයසවිසින්සේයන්ානසව්ථ නයෙසබප පරසකිරීම  

      සඩවතිසේද්කකෙසාර අසේ ෝසඅාශයසයරිදි). 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 විශ්ාවිද්ය ලසභූිටේීසඇතිසම  න සයඳුරුස  සඅේනකුත්සාල්සාර්ගසකය සඉාත්සකිරීම . 

         ඩම වකෙසාර අ) 

1.පිවිසුම්සේද්ොරුේ සසිෙසමීෙර්ස2 අසේද්යවෙසම  ර්ගයසේද්යවසඩප්රධ නසපිවිසුම ස  සසසපුව්සක ලසපිවිසුම සසිෙ). 

2.ප්රධ නසජලසෙපංකිේීසසිෙසවංච රකසනිා වයසද් අා සම  ර්ගයසේද්යවස  සජලසෙපංකියසාෙ  

3.ේවෞඛ්යසම ධයවථ් නය,සගප පණුසේන්ා සික ග රස2සද් අා . 

4.ප්රධ නසආයනසශ ල ේ සසිෙසපිරිිටසේන්ා සික ග ර 2සාෙ සභූිටය. 

 5.ේන්ා සික ග රස4හිසපිුයවසේකොෙවසද්පනෙසඇතිසම  යිම්සාපෙසද් අා . 

 කය සද්පමූසම  න සයඳුරුස  සාල්සාර්ගසවිශ්ාවිද්ය ලේීසඋයේද්ව්සයරිදිසේානම සව්ථ නයකෙස

බ  ලීම . 

 උද්ය නේීසාපවීසඇතිසඅනාශයසාල්සයපලෑටිසස  සම ල්සේයෝච්චිසාලසඇතිසාල්සයපලෑටිසසගලා ස

ඉාත්සකිරීම       සඩවතියකෙසාර අ) 

 ේයොේ ොරස ේය පම ස ඩස විශ්ාවිද්ය ලයස විසින්ස ලබ ස ේද්නස ේයොේ ොරස ම ල්ස යපලස   ස අේනකුත්ස

ේබෝගසවඳ  සේය පම .    ඩසම වකෙසාර අ) 

 

 

6 ේද්ශනසශ ල සකම්කරුාන්ස 

1. ේද්ශනස ශ ල ස විාෘසස කිරීම ස නිාපරදිස ේලවස වපකමාම ස   ස අාශයස උයකරණස නියිටසස

ේ ල ාෙසවපයීම ස  සඑහිසාගකීම්සද්පරීම සව සසියළුම සපිරිසිදුසකිරීේම්සකෙයුතු 

      2. විශ්ාවිද්ය ලයසම ගින්සද්පනුම්සේද්නුසලබනසඅේනකුත්සේව ා ාන්ස 

7.ස රියදුරු 

විශ්ාවිද්ය ලේීස ප්රා  නස කෙයුතුස වඳ  ස බව්ස 3ෙස   ස ට්රප අෙරයකෙස පුහුණුාස ලත්ස අරුරුදුස 05ස

යළපුරුද්ද්සඇතිසබරා  නසරියදුරුසම  තුන්ස සරසේද්ේනකු 

 ආවනසස54සබව්සරථස2  අසවඳ   

 ආවනසස32සබව්සරථස1ස අසසවඳ   

 ට්රප අෙර්සස2ස අසවඳ   

 

8. උද්ය නසාපඩසයරී අෂකසසනතුරසස 

අරුරුදුස45ෙසාපඩිසඅරුරුදුස05කසේ ෝසඊෙසාපඩිසඅද් ලස අේෂ ත්රේීසයළපුරුද්ද් අසතිබියසයුතුය.ස 

9. ේෙන්ඩර්යත්සවම ගසඉදිරියත්සකලසයුතුසලියවිලිස  සඅේනකුත්සේෙන්ඩර්සේකොන්ේද්සිස 
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9.1 ේෙන්ඩර්සිටලසගණන්සඉදිරියත්සකිරීේම්දිසිටලසගණන්සආකෘතිසයත්රයසවම ගසය සසවද් න්සේල්ඛ්නස

ව තිකසඉදිරියත්සකලසයුතුසඅසරසඑම සේකොන්ේද්සිසවන ථසකිරීම ෙසඅේයොේ ොවත්සානසේෙන්ඩර්ස

යත්රසප්රති අේෂ යසකරනුසඇස. 

i එකතුස කලස අගයස ම සස බදුස ේගවීේම්ස ව තිකයස එම ස බදුස ේගානුස ේනොලබනස ආයසනස ේද්ශීයස

ආද් යම්සබදුසේද්ය ර්සේම්න්තුේාන්සබදුසව නසලබ සඇතිසබාෙසව තිකසඉදිරියත්සකලසයුතුය.ස 

ii අර්ථව ධකසඅරමුද්ේල්සලිය යදිංචිසව තිකස 

iii ාය ය රය අසාශේයන්සලිය යදිංචිසව තිකස 

iv ේව ා සවයයන්නන්සවද්  සඑම සේව ා ාන්සවපයීම සවද්  සාවරස03සයලපුරුද්ද්සඅාශයසානසඅසරස

එම සයලපුරුද්ද්සවන ථසකිරීම සවද්  ස වද්  ස සශ්රම සේව ා සවපයයූසආයසනස  සඹරුන්සවම ගසඇතිස

කරගත්සගිවිසුම්සාලසපිෙයත්. 

v ගිණුම්සා ර්ස : 2017 -2018සගිණුම්සාර්ෂයද්සඇතුලුාසයසුගියසාවරස3කසවිගණනයසකරනසලද්ස

මූලයසා ර්ස සාලසපිෙයත්ස ස 

 

 vi ේෙන්ඩර්යසසිටළ පසගත්සකුවිස න්සිේීසපිෙයස අස  

   

 Vii ශ්රම සවපයීම සපිළිබද්සශ්රිටකයින්සපුහුණුසකිරීේම්ස  සපුහුණුසවපසිසපිළිබද්සවිව්සරස 

 

9.2 වමේය ර අෂකසේව ා ස ේන්ා සික ග රසකම්කරුසේව ා ස ව සනඩත්තුසකෙයුතුසවද්  ස ේයොද්ානස

ශ්රිටකයින්සයරිය ලනයසකිරීම සවද්  සසුදුසුසනිලධ රිේයකු/සනිලධ රිනියකසයත්සකලසයුතුසඅසරසඒස

වද්  සකිසිදුසේ සනය අසවිශ්ාවිද්ය ලයසම ගින්සේගානුසේනොලපේබ්.ස 

9.3 ේව ාකයින්ස ේව ාේීස ේය පස සිටිය පස අවමේයස වූස විෙස ේ ෝස අනතුරකෙස යත්වූස විෙස ේ ෝස ිටයගියස

අාව්ථ ාක ප විශ්විද්යලයස ාගකීම  අස ේනොද්රනස අසරස ඒස වද්  ස ේම ොනස යම්ස ේ ෝස ාන්දිස

ප්සරධ නය අසවිශ්ාවිද්ය ලයසම ගින්සේනොද්රන්ේන්යස 

9.4 ේෙන්ඩරේීසද් අා සඇතිසසියලුසේව ා ාන්සවද්  සම වකෙසඅයකරනුසලබනසිටලසගණන්සද්ප අවියස

යුතුයස 

9.5 ේව ා සවපයීේම්දිසවතිේීසාපඩසකරනසවෑම සදිනය අසවද්  ම සේම හිසද් අා සඇතිසේව ාකසප්රම  ණයස

ේව ාේීසේයද්වියසයුතුසඅසරසඅාශයස ායසඅනුාසඅේනකුත්සදිනයන්හිදිසද්සේව ාකයන්සේව ාේීස

ේයද්වියසයුතුයස. 

9.5.1 ETF    EPF ද් යකස මුද්ල්ස ම  සිකාස ේගවීම්ස කලස යසුස ා ර්ථ /ස ලදුයත්ස ාලස පිෙයත්ස

විශ්ාවිද්ය ලයස  සබදුල්ලසදිව්ත්රි අසකම්කරුසක ර්ය ලයසේාසසඉදිරියත්සකලසයුතුය.ස 

 

9.6 ේව ා සවයයන්න සවිසින්සේව ායසවද්  සේයොද්ානුසලබනසේව ාකයින්සවම්බන්ධාසය සසවද් න්ස

විව්සරසවිශ්ාවිද්ය ලේීසයරිය ලනසඅංශයසේාසසඉදිරියත්සකලසයුතුය.ස 
1. ග්ර ම සේව ාකසව තිකයස 

2. අද් ලසේයොලිව්සබලසප්රේද්ශේීසේයොලිව්සව්ථ නයසේාතින්සලබ ගත්සේයොලිව්සනිෂ්ක වනස

ව තිකයස  

3. ජ තිකස පදුනුම්යත්සපිෙයසස 

4. අද් ලසේව ාේයහිසේයදියස පකිසබාෙසවාද්යසවහිසකය 
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9.7.1 ිටලසගණන්සඉදිරියත්සකිරීේම්දිසයාත්න සකම්කරුසමේතිසරීතිස  සඅේනකුත්සරජේීසමේතිසරීතිසාලෙස

අනුාස ිටලගණන්ස ඉදිරියත්ස කලස යුතුස අසරස ස ඩේව ාකස අර්ථස ව ධකස අරමුද්ල්ස යනස,ස ේව ා ස

නියු අතිකයන්ේේසභ රසඅරමුද්ල,සඅද් ලසකර්ම  න්සයන්සවද්  සානසයඩිය ලකසවභ සආඥ සයනසස

-සඅාම සේ සනසයනස,සඅයාපයසව නස පම න සයනත්සාපනි)සඑේව සේනොානසඅයදුම්යත්සප්රති අේෂ යස

කරනුසලපේබ්.ස 

9.7.2 ිටලස ගණන්ස ඉදිරියත්ස කිරීේම්දිස යසුගියස ආවන්නස ාවරස 03කස ක ලයස තුළස ේව ාකයින්ස 100 අස

ේ ෝසඊෙසාපඩිසර ජයසවංව්ථ සායාව්ථ පිසසම ණ්ඩලසවද්  සේව ා සවපයයූසබාෙසව තිකසඉදිරියත්ස

කලසයුතුය.සඑේව සේනොානසඅයදුම්සයත්සප්රති අේෂ යසේකේර්.ස 

9.8 ම  සිකස ේගවීම්ස කිරීේම්දිස යපිටණීේම්ස ේල්ඛ්නයස අනුාස එම ස ම  වයෙස අද් ලස දිනස ගණනයස කරස

ේගවීම්සසිදුසකරනුසලබයි. 

9.9 සියලුම ස ඉල්ලුම්කරුානෙස ිටලස ගණන්ස ඉදිරියත්ස කිරීම ෙස ේයරස විශ්ාවිද්ය ලේීස අද් ලස ව්ථ නස

ලබ ගත්සඅාවරයකින්සයසුසයරි අෂ සකිරීම ෙස පකිය.ස 

9.10 ඌාසේාල්ලව්වසවිශ්ාවිද්ය ලීයසප්රවම්ය ද්නසකිටුේ සතිරණයසඅාව නසතිරණයසානසඅසරසයම්ස

ේෙන්ඩරය අස පිලිගපමේම ස ේ ෝස ේෙන්ඩරස ිටලස ගණන්ස සියල්ලස අාලංගුස කිරීේම්ස බලයද්ස

ප්රවම්ය ද්නසකිටුාසවතුසේ .ස 

9.11 ේම ම සේෙන්ඩරයසවද්  සඉදිරියත්සානසඅයදුම්කරුාන්සඉ සසේව ා සසියල්ලසවද්  ම සිටලසගණන්ස

ඉදිරියත්සකලසයුතුය.සසියලුසේව ා සඑ අසේෙන්ඩරය අසාශේයන්සවලක සකෙයුතුසකරනසබපවින්ස

ේකොෙව්සාශේයන්සඉදිරියත්සකරනුසලබනසේෙන්ඩර්සිටළසගණන්සප්රති අේෂ යසේකේර්. 

9.12 නඩත්තුසේව ා සවපයීම සවද්  සඅාශයසඋයකරණසේකොන්ත්ර ත්කරුසවපයයියසයුතුය. 

9.13 ේසෝර ගනුසලබනසආයසනයසවිසින්සසම සශ්රිටකයින්සවද්  ස පදුනුම්යස අස  සසුදුසුසනිලසඇදුම  අස

වපයයියසයුතුයස  

9.14 ේව ා සක ලයසේය.ාස7.30සසිෙසය.ාස4.30සද් අා සේ .සඑයෙසඅම සරාසඅාශයස ායසඅනුාසේව ා ස

ක ලයස ේානව්ස වියස  පක.ස ඒස වද්  ස ේානයම්ස  පම න ා අස ේගානුස ේනොලපේබ්.ස ේව ා ස ක ලයස

ේානව්ස ානස අාව්ථ ාල පස අාම ස ාශේයන්ස යපයස 9කස අාම ස ක ලය අස දින අස ාශේයන්ස ගපේන්ස

.සාද්සදිනසභ ගසවද්  සයපයස05 අසඅාම සක ලය අසඑකසදිගෙසාපඩසකලසයුතුය.ස 

9.15 සියලුසක ර්යසම ණ්ඩලයන්ේේසයපිටණීේම්සේල්ඛ්ණය අස/සේල්ඛ්ණසයාත්ා සේගනසය සයුතුසඅසරස

ආයසනයසවිසින්සඉල්ල සසිටිනසවිෙසඑයසඉදිරියත්සකලසයුතුසේ .ස 

9.16 ේසෝර ස ගත්ස ේකොන්ත්ර ත්කරුස බිල්යත්ස ඉදිරියත්ස කිරීේම්දිස යපිටණීේම්ස ේල්ඛ්නස ාලස පිෙයස අද්ස

ේයරස ම  වේීස ේව ාකස අර්ථස ව ධකස අරමුද්ල්ස ේව ා ස නියු අතිකයින්ේේස භ රස අරමුද්ලස ේගවූස

ා ර්ස සපිෙයත්සේද්කකින්සඩ9.5.1සයරිදි)සඉදිරියත්සකලසයුතුය. 

 9.17සසසේසෝර ගත්සේකොන්ත්ර ත්කරු විසින්සය සසවද් න්සඋයකරණසවපයයියසයුතුයස 

 

01. කපතිස05 

02. උද්ළුස12 

03. පිහිස05 

04. අලාංගුස02 

05. ාල්සකයනසම පත න්ස05සඩ 02   අසසලසවහිස) 

06. Vaccum  Cleanerස 01ස ඩවිශ්ාවිද්ය ලේීස ඇතිස පුු,ස තිරස ේරදිස ඇතුළුස අේනකුත්ස ද්රායස

පිරිසිදුසකිරීම ෙ) 

07. දිගුසකලස පකිසඉණිම ග 

08. කුඩ සඉණිම ගස 

09. විල්සබපේරෝාස-04 
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9.18  ය ස වද් න් යරිදි අද් ළ ශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය. ඒ වද්   ඔරුන්ේේ ද් අා  ඇති  

          සුදුසුකම් ඉදිරියත් කළ යුතුය. 

සසසසසසනුපුහුණු 

01. වමේය ර අෂක කෙයුතු    - ගප පණු    පිරිිට අාශය යරිදි 

02. ේන්ා සික ග රසකම්කරු   - අාශයසයරිදි 

03. කම්කරු     - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

04. ේද්ශනසශ ල සකම්කරු    - පිරිිටස-සඅ.ේයොව.සඩව .ේයළ)සවම ත් 

05. උද්ය නසකම්කරු    - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

06. සණේකොළසකයනසයන්ත්රස්රිය කරුස  - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

07. බරසා  නසරියසව  යක    -ස පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

 

පුහුණු 

 

08. වංච රකසනිා වසභ රකරු   - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

09. ජලසනලසක ර්ිටක    -ස පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

10. ාඩුසක ර්ිටක     -ස පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

11. යන්ත්රස්රිය කරු     - බහුසස  අෂණිකසආයසනයකසව තිකසලත් 

12. ප්ර අේෂ යනසයන්ත්රස්රිය කරු   - අද් ළසයන්ත්රසවද්  සයළපුරුද්ද්සඇති 

13. උද්ය න ාපඩ යරී අෂක    - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

14. බරා  නසරියදුරු    - පිරිිටසශ්රිටකයින් ේයද්විය යුතුය 

15. කළම ණ කරණසව ක ර/ලිපිකරු  - අාශයසයරිදිස-සඅ.ේයො.වසසඩව .ේයළ)ස  සසසස 

සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසඅ.ේයො.වසඩඋ.ේයළ)වම ත් 

 

 

9.19සඉ සසඉල්ලුම්සකරසඇතිසසියළුම සඇමුණුම්සව සේල්ඛ්නසසියල්ලසලංසුසඅයදුම්සයසසවම ඟසඉදිරියත්ස

කලසයුතුය.එම සඇමුණුම්සව සේල්ඛ්නසනිසිසයරිදිසඉදිරියත්සේනොකිරීම සලංසුසඅයදුම්සයසසසප්රති අේෂ යසවීම ෙස

ේ  තුා අසේ . 
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9.20.  ගණනයසකරනුසලබනසආක රය 

මූලය ද්ත්සසම සස(Pricing)    70% 

ස  අෂණිකසද්ත්සසම සසස(Technical)  30% 

 

 
ාර්ගීකරණය 

ලකුණු අාම සම ්ටෙම  

 
සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසධ රිස ායස 

1.මූලයසව්ථ ාරසබාසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

20 

2.ශ්රිටකයින්සවංඛ්ය ාස(පුහුණුස  සනුපුහුණු)සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස
10 

3.යපාපත්වූසපුහුණුසවපසිසගණනසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

10 
 
 

 
 
 
 
40 

 
 
 
 
20 

සසසසසසසසසසසසසසසසසසයළපුරුද්ද් 

1.ආයසනේීසශ්රම සේව ා සපිළිබද්සයළපුරුද්ද්ස(අාම සාවරස03)                         10 

2.ේව ා සඅගයසකිරීේම්සලියකියවිලි                                                                  10 

3.ාවරස3 කසප්රධ නසේයේල්සගිවිසුම් ගණනසඩේව ාකසවංඛ්ය ාසම සසවලක ස

බලනුසලපේබ්)සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස                                                              
10 
 
 

 
 
30 

 
 
15 

සසසසසසසසසසසසසසසසසක්රම ේ ද්ය 

1.උයකරණ,සය රිේභෝගිකසභ ණ්ඩසස  සරව යනිකසද්රායසතිේබනසබාසසසසසසසසසසසස

05සසසසසසසසසසසසසස 

2.කම්කරුසමේතිසරීතිසාලෙසේකොයම ණසනපඹුරුස ාය අසඇතිද්සබාසසසසසසසසසසසසසසසස

10 

3.ආද් යම්සබදුසEPF ව ස ETFසේගවීේම්සප්රගතියසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

15 
 

 
 
 
30 

 
 
 
15 
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Merit System for Evaluation 

Summary of weighted score 

Financial (Pricing)  70% 

Technical  30% 

 

Technical Proposal 

Rented criteria /Category Weighted (point) Minimum threshed  

 

Capacity 

1. Financial stabilityසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස
20 

2. Average turnover last 3 yearsසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

10 

සසසසසසසසසසසසසNo of Labours (skilled /unskilled)සසසසසසසසස 
3. Training conductedසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

10 

 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

Experience 

1. Experience in the field (minimum 3 years)සසස
10 

2. Letter of Appreciationසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

10 

3. Value of last 3 years top level agreementසසසසස10 

 

 

30 

 

15 

 

Methodology 

01. Availability of Equipment/ consumableසසසසසසස05 

02. Comply with Labour rules & regulationසසසසසසස10 

03. ETF & EPF settlementසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

15 

 

 

 

 

30 

 

 

 

15 

   

 

 

වභ යතිස 

ප්රවම්ය ද්නසකිටුාස 

ඌාසේාල්ලව්වසවිශ්ාවිද්ය ලයස 

බදුල්ල 
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Annex I 

FORM OF BID SECURITY  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[insert issuing agency’s name, and address of issuing branch or office] 

 

 

Beneficiary:  Vice Chancellor, Uva Wellassa University, Passara Road, Badulla  

 

Date: ---------------------------- [insert (by issuing agency) date] 

 

BID GUARANTEE No.: -------------------------- [insert (by issuing agency) number]   

 

We have been informed that --------------------------------------------------------------------------------------- [name 

of the Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its bid dated --------------- [date] 

(hereinafter called "the Bid") for the execution of ……………………………………………… 

…………………………………………. [insert name of Contract] under Contract  No. -----------------------  

 

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Bids must be supported by a Bid Guarantee. 

 

At the request of the Bidder, we ----------------------------------------------- [insert name of issuing agency] 

hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ------------------- 

[insert amount in figures]  --------------------------------------------------------------  -------- -------- -------- -------- -

------- -------- -------- -------- [insert amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing 

accompanied by a written statement stating that the bidder is in breach of its obligation(s) under the bid 

conditions, because the bidder: 

 

(a)  has withdrawn its bid during the period of bid validity specified; or 

(b)  does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders 

(hereinafter “the ITB”) ; or 

(c)  having been notified of the acceptance of its bid by the Employer during the period of bid validity, (i) 

fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the 

Performance Security, in accordance with the ITB. 

 

This Guarantee shall expire:  (a) if the Bidder is the successful bidder, upon our receipt of copies of the 

Contract signed by the Bidder and of the Performance Security issued to you by the Bidder; or (b) if the 

Bidder is not the successful bidder, upon the earlier of (i) the successful bidder furnishing the performance 

security, otherwise it will remain in force up to ---------------- (insert date)  

 

Consequently, any demand for payment under this Guarantee must be received by us at the office on or before 

that date. 

 

 

……………………………………………………… 

[Signature of authorized representative(s)]  
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Annex II 

 

Performance Security 
 

 
 [The issuing agency, as requested by the successful Bidder, shall fill in this form in accordance with the 

instructions indicated] --------------------- [Issuing Agency’s Name, and Address of Issuing Branch or Office] -

--------------------- * Beneficiary:--------------------------- [Name and Address of Employer] --------------------- 

 

Date: ------------------------------ 

 

PERFORMANCE GUARANTEE No.: ------------------------- 

 

We have been informed that ----------------- [Name of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") has entered 

into Contract No. --------------- [Reference number of the contract] dated ------------- with you, for the ----------

---- Supply of ------------------- [name of contract and brief description] (hereinafter called "the Contract"). 

 

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is 

required. At the request of the Supplier, we ---------------- [name of Agency] hereby irrevocably undertake to 

pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ------------------------------------------------- 

[Amount in figures] (--------------) [amount in words], such sum being payable in the types and proportions of 

currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing 

accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the 

Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein. 

This guarantee shall expire, no later than the …. day of ……, 20.. (Insert date, one month beyond the 

scheduled completion date ) and any demand for payment under it must be received by us at this office on or 

before that date. 

 

 

 

 

[Signature(s)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


