
 

 

 
INVITATION FOR BIDS (IFB) 

UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA 
 

Supply & Delivery  of Chemicals and consumables 

 

 
IFB No: 02 / 2019 / SP / CIN / FMS 

 
1.   The Chairman Department Procurement Committee (DPC) Minor on behalf of the University of Sri Jayewardenepura invites 

sealed bids from eligible and qualified bidders for Supply & Delivery of Chemicals and consumables . 

 

2. Bidders who have at least five years experience in Supply & Delivery of chemicals & consumables in similar quantities to 

State Institutes may submit quotations.  

Further supplier should be able to supply these chemical within one month period from date of the 

Purchase Order. 
 

3. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB). 

 

4. All bids must be accompanied by bid security of Rs.23,000.00 in the form of a bank guarantee in the format given with the 

bidding document. Bank Guarantee is confirmed by a bank operating in Sri Lanka approved by Central Bank of Sri Lanka. 

The bid security shall be in the form of an unconditional on demand bond & shall be valid up to 08/05/2019. 

 

5. Interested eligible bidders may obtain further information from Senior Assistant Bursar Faculty of Medical Sciences, 

University of Sri Jayewardenepura, and inspect the Bidding Documents, free of charge, at the Finance Division, Faculty of 

Medical Sciences, University of Sri Jayewardenepura (Tel. No 011-2758000) during office hours.  

 

6. A complete set of  Bidding Documents in English language may be purchased by the interested bidders on submission of a 

written request to the Senior Assistant Bursar, Faculty of Medical Sciences, University of Sri Jayewardenepura and upon payment 

of a non -refundable fee of Rs.1000.00 to the Shroff of the University on working days from 28/01/2019 – 18/02/2019  from 

9.00 a.m. to 2.30 p.m. The bidding documents and Sinhala & Tamil version of advertisements can be viewed from the University 

Website i.e. www.sjp.ac.lk 

 

7. Duly perfected bids in duplicate in separate covers marked “Original” and “duplicate” re-inserted in a single cover mentioning 

the name of work on the top left hand corner of all three envelops, sealed and may either be sent by registered post addressed 

to “Senior Assistant Bursar, Faculty of Medical Sciences, University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, Nugegoda” or 

deposited in the Tender Box kept in finance branch, Faculty of medical sciences. All Bids marked as Supply & Delivery of 

Chemicals & Consumables- IFB No. 02/2019/SP/CIN/FMS” on the top left hand corner of the envelope. 

 

8. Duplicate should be a certified photocopy of the original. 

 

9. Bids will be opened at 1.30 p.m. on 20/02/2019 at the Board Room of the Faculty of Medical Sciences and the bidder or his/ 

her representative is permitted to be present at the time of opening of bids.  

 

10. Incomplete and late bids will be rejected and the procurement committee reserves the right to accept or reject bids. 

 

 

 

 

 

 

Chairman,  

Department Procurement Committee (Minor), 

University of Sri Jayewardenepura, 

Gangodawila, Nugegoda.  

  

 



 

 
,xiq wdrdOkhhs' 

 
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h - ffjoHúoHd mSGh  

 
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ffjoH úoHd mSGh i|yd ridhkd.dr øjH yd úoHd.dr 

mdrsfNda.sl øjH   iemhSu yd m%jdykh lsÍu. 

Supply & Delivering  of  Chemicals & Consumables  
IFB No: 02/2019/SP/CIN/FMS 

 

1'   YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,h fjkqfjka fomd¾;fïka;= m%iïmdok lñgq ^m%Odk& iNdm;s úiska ffjoH úoHd 
mSGh    i|yd ridhkd.dr øjH yd úoHd.dr mdrsfNda.sl øjH   iemhSu yd m%jdykh lsÍu i|yd iqÿiqlï  ,;a 
,xiqlrejkaf.ka uqød ;nk ,o ,xiq le|jkq ,efí' 
    

2'  fuu ,xiqlrejka miq.sh jir myl ld,h ;=, § Y%S ,xldfõ rdcH wdh;k fj; ridhkd.dr øjH yd úoHd.dr 
mdrsfNda.sl øjH   iemhSu yd m%jdykh lsÍu i|yd mළmqreoaola ;sìh hq;=h' 

 

3    fuu ,xiq le|ùu cd;sl ;rÕldÍ ,xiqle|ùfï l%shdmámdáh hgf;a isÿlrkq ,efí' 
 

4 ish,qu ,xiq wemlr 08/05/2019 jk Èk olajd j,x.= jk wdldrhg  re'23""000'00 l jákdlï j,ska hqla; jk 
mßÈ Y%S ,xld uy nexl=j úiska wkqu; l, Y%S ,xldfõ jdKsc nexl=jla úiska ksl=;a lrk ,o fldkafoais rys; 
jydu uqo,a ,nd .;yels ,xiq wemlrhla wdlD;sfha mßÈ wuqKd túh hq;=h' 

 
5.  fï i|yd Wkkaÿjla olajk fhda.H;d mq¾K ,xiqlrejkg jev lrk Èkj, ld¾Hd,h’h fõ,djka ;=,oS YS% 

chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ffjoH úoHd mSGfha fcHIAG iyldr uQ,Hdêldß fj;ska jeäÿr úia;r 
,nd.ekSu yd ,xiqle|jqïm;a fkdñf,a mÍCId lsÍu l<yel' ^ÿ'l' 011-2758000 Ex: 1242) 

 

6 bx.%Sis NdIdfjka uqøKh lrk ,o iïmQ¾K ,xiqle|jqïm;a lÜg,hla úYajúoHd,fha irma fj; 28/01/2019  
Èk isg  18/02/2019  Èk olajd jk i;sfha Èk j, fm'j' 09'00 isg m'j'02'30 olajd ld,h ;=, § wdmiq 
fkdf.jkq ,nk re' 1,000.00 uqo,la f.ùfuka ñ, § .; yel' tfukau fuu ,xiq le|jqï m;a YS% chj¾Okmqr 
úYajúoHd,fha ks, fjí msgqfjka නිරිlaෂණය lsÍu muKlA isÿl, yel' ^www.sjp.ac.lk& 

 

7' ksismßÈ iïmQ¾K lrk ,o ,xiq msgm;a follska hq;=j wod, m%iïmdok lñgqj fj; 20/02/2019  jk Èk m'j' 
1'30 g fyda bka fmr ,efnk fia bÈßm;a l< hq;= w;r" ,xiq m;a zzuq,amsgm;ZZ yd zzwkqmsgm;ZZ hkqfjka i|yka 
lr fjka fjkaj ljr foll nyd tu ljr fol tla ,sms ljrhl nyd ,sms ljr ;=fkysu by< jï fl,jf¾ 
wod, whs;ufha ku i|yka lr uqød ;nd fcHIaG iyldr uQ,HdêldrS" ffjoH úoHd mSGh"YS% chj¾Okmqr 
úYajúoHd,h" .xf.dvú," kqf.af.dv hk ,smskhg ,shdmÈxÑ ;emEf,ka túu fyda YS% chj¾Okmqr 
úYajúoHd,fha ffjoH úoHd mSG uqo,a wxYfha ;nd we;s fgkav¾ fmÜáhg nyd,su isÿl, hq;=h' 

 

8' wk qmsgm; uq,amsgm;ys iy;sl lrk ,o cdhdmsgm;la úh hq;=h' 
 

9' 20/02/2019 jk Èk m'j' 01'30 g YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,hSh úoHd mSG udKav,sl /iaùï Yd,dfõÈ ,xiq 

újD; lrkq ,nk w;r ,xiqlrejka fydA Tjqkaf.a n,h,;a ksfhdað;hskg fuu wjia:djg iyNd.s úh yel. 
 

10' wiïmq¾K iy m%udo ù ,efnk ,xiqm;a m%;slafIam lrkq ,nk w;r ,xiq Ndr.eksfï fyda m%;slafIam lsßfï 
n,h Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,hSh fomd¾;fïka;= m%iïmdok lñgqj i;=fõ'  

iNdm;s 
fomd¾;fïka;= m%iïmdok lñgqj ^m%Odk& 
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h 
.xf.dvú," kqf.af.dv   



 
 
 
 
 
 

ஏலத்திற்கான அழைப்பிதல் 
ஸ்ரீ ஜயவர்தழனபுர பல்கழலக்கலகம் 

இரசாயணங்கள் மற்றும் நுகர்பபாருட்கள் வைங்கலும் விநியயாகித்தலும் 

IFB No: 02 / 2019 / SP / CIN / FMS 

1. ஸ்ரீ ஜயவர்தனைபுர பல்கனைக்கைக ககொள்முதல் குழு பிரிவுத்தனைவர் (DPC Minor) தகுதியொைவர்கலிடம் 
இரசொயணங்கள் மற்றும் நுகர்கபொருட்கள் வழங்கலும் விநியயொகித்தலுக்கொை ஏை அனைப்பு 
யகொறுகின்றொர். 

2. அரச நிறுவைங்களுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு யமைொக இரசொயணங்கள் மற்றும் நுகர்கபொருட்கள் வழங்கலும் 

விநியயொகம் கசய்யும் நிறுவைஙள் ஏை விண்ணப்பம் கசய்யைொம். ககொள்முதல் ஆனணனய 

யததியிலிருந்து ஒரு மொத கொைத்திற்குள் இந்த இரசொயணங்கனை வழங்ககூடியதொக இருத்தல் யவண்டும். 
3. யபொட்டி ஏைம் மூைம் ஏைம் நடத்தப்படும் 
4. அனைத்து ஏை பத்திரங்களும், ஏைமிடப்பட்ட ஆவணத்துடன் ககொடுக்கப்பட்ட வடிவனமப்பில் வங்கி 

உத்தரவொதம் ரூ. 23,000.00 கசலுத்தி ஏைத்தில் பங்கு ககொள்ை யவண்டும். இைங்னகயின் மத்திய 

வங்கியொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ை வங்கியிைொல் வங்கி உத்தரவொதம். யகொரிக்னக பொதுகொப்பு பத்திரத்தில் 

நிபந்தனையற்ற வடிவத்தில் இருக்க யவண்டும் 08/05/2019 வனர கசல்லுபடியொகும். 
5. ஆர்வமுள்ை தகுதியுனடய ஏைதொரர்கள், ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுர பல்கனைக்கழக மருத்துவ விஞ்ஞொை பீட நிதி 

பிரிவில் (0112758000 - அலுவைக யநரங்களில்) யமைதிக விபரங்கனை கபற்றுக்ககொள்ைைொம். 
6. ஆங்கிை கமொழியிைொை முழுனமயொை விண்ணப்பத்னத ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுர பல்கனைக்கழக கெரொப்பில் 

ரூபொ 1000.00 (திரும்பப்கபற முடியொது) கசலுத்தி, மருத்துவ விஞ்ஞொை பீட நிதி பிரிவில் எழுத்துப்பூர்வ 

யகொரிக்னகனய சமர்ப்பித்து கிழனம நொட்களில் 28/01/2019 – 18/01/2019  (09:00- 14:30) 

கபற்றூக்ககொள்ைைொம். சிங்கை மற்றும் தமிழ் பதிப்புகனை பல்கனைக்கழக இனணயத்தைத்தில் 

கபற்றுக்ககொள்ைைொம். www.sjp.ac.lk 

7. அசல் மற்றும் நகல் கடண்டர் பத்திரங்கள் தனித்தனி கவர்களில் இடப்பட்டு, இவ்விரண்டு கவர்களும் ஒரு 

கபரிய தபொல் உனறயில் இட்டு, மூண்று உனறகளிலும் இடது பக்க யமல் மூனையில் கடண்டர் தனைப்பு 
- IFB No. 02/2019/SP/CIN/FMS) எழுதப்பட யவண்டும். முனறயொக பூர்த்தி கசய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் 

பத்திரம் பதிவுத்தபொலில் தனைவர், இரசொயணங்கள் மற்றும் நுகர்கபொருட்கள் வழங்கலும் 

விநியயொகித்தலும், ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுர பல்கனைக்கழகம், கங்ககொடவிை, நுயகககொட எனும் முகவரிக்க்கு 

தபொலிடப்பட யவண்டும் அல்ைது  நிதிக் கினை,  னவத்திய விஞ்ஞொை பீடத்திலுள்ை கடண்டர் 

கபட்டிக்குள் னவப்பிலிட யவண்டும்.  
8. நகற்பிரதிகள் அசல் பிரதினய அத்தொட்ச்சிபடுத்தப்பட்டதொக இருத்தல் யவண்டும். 
9. மருத்துவ விஞ்ஞொை பீடத்தில் 20/02/2019 அன்று 1.30 மணிக்கு கடண்டரகள் திறக்கப்படும். ஏைதொரர் 
அல்ைது அவரது பிரதிநிதி ஏைம் திறக்கும் யநரத்தில் அனுமதிக்கப்படுவர். 

10. பரிப்பூரணமற்ற மற்றும் தொமதமொை விண்ணப்பஙனை ககொள்முதல் குழுவிற்கு நிரொகரிப்பதற்கொை 

உரினம உண்டு. 
 

தனைவர்,  
இரசொயணங்கள் மற்றும் நுகர்கபொருட்கள் வழங்கலும் விநியயொகித்தலும் (minor),  
ஸ்ரீ ஜயவர்தைபுர பல்கனைக்கழகம்,  
கங்ககொடவிை, நுயகககொட 
0112758000 
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