
 

 

ශ%S ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 

2021 වසර සද්හා සැපයුම්කරුවන් / කකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 

2021 වසර සදහා ශ % S ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයට පහත සදහන් භාණ්ඩ /සස්වා සැපයීම හා ඉදිකිරීම් සඳහා ලියාපදිිංචි  ීමමට 
අසේක්ෂාකරන සැපයුම් කරුවන්සෙන්/ නිෂ්පාදකයින්සෙන් /සේශීය නිසයෝජිතයන්සෙන් / සෙදාහරින්නන්සෙන්/ 
සකාන්තා %ත්කරුවන්සෙන් අයුමම්පත් කැදවු  ලැස.   

 එක් එක් භාණ්ඩ / සස්වා / ඉදිකිරීම් පප කාණ්ඩ සහෝ පප අු  කාණ්ඩ සඳහා සවන සවනම ආපසු සනාසෙවන රු 1000 00 ක 
තැන්පතු මුදලක් ලියාපදිිංචි  ොස්තු සලස සෙවිය යුතුයි  
 

 ආපසු සනාසෙවන රු 1000 00 ක ලියාපදිිංචි  ොස්තුව මහජන ෙැිංකුව ෙිංසොඩවිල ශාඛාසේ අිංක  

097-1-001-6-2315454 දරණ ගිණුමට සහෝ අන්තර්ජාලය ඔස්සස් www.sjp.ac.lk  සව. අඩවිය හරහා සෙීමම් සිුමකර එම රිසිට් 

පත් අයුමම්පත් සමÕ සවන සවනම අමුණා එවිය යුතුය  මුදල් අණකර (Money Order), ෙැිංකු අණකර  (Bank Draft) සහෝ 
සෙක්පත් භාරසනාෙන්නා ෙව කරුණාසවන් සලකන්න  
 

 ආදර්ශ අයුමම්පත් හා ආශ % Sත විස්තර ශ % S ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලීය ය සව. අඩවිය ඔස්සස් ොෙත කළ හැකිය  “www.sjp.ac.lk - 
Procurement and Notices”. 

 

 භාණ්ඩ/සස්වා/ ඉදිකිරීම්  පප කාණ්ඩ සහෝ පප අු  කාණ්ඩ සඳහා සවන් සවන්ව මුදල් සෙවූ රිසිට් පත් සවන් සවන්ව සම්ූර්ණ 
කරන ලද අයුමම්පත්, පහත සදහන් සල්ඛනවල සහතික කරන ලද පිටපත් සමÕ ඉදිරිපත් කළ යුතුය  

 
1.    වයාපාර ලියාපදිිංචි  කිරීසම් සහතිකය, සැපයුම්කරුවන්සේ  හා සකාන්තා %ත්කරුවන්සේ  සක්ෂ්ත %වලට අදාළ 

අසනකුත් ෙලපත %, සීමිත සමාෙම් සඳහා සාිංෙමික සිංස්ථා පත %ය සහ සාිංෙමික වයවස්ථාවලිය  
 

2.   අදාළ සක්ෂ්ත %වල අවු  03 ක පලපුරුේද (සනාථ කිරීමට අවශය ලිපි සල්ඛන එවිය යුතුය.  
 

 සුුමසුකම් සපුරා සනාමැති අයුමම්කරුවන් ලියාපදිිංචි  සනාකරන අතර තැන්පතු ආපසු සනාසෙවන ෙව කරුණාසවන් සලකන්න  
රජසේ සදපාර්තසම්න්තු/මණ්ඩල/සිංස්ථා ඉහත ලිපි සල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම අවශය සනාසේ   
 

 අයුමම්පත් ලියාපදිිංචි  තැපෑසලන් එීමම සහෝ ශ % S ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලසේ ප %ධාන අdරක්ෂක පිවිසුසමහි ස්ථාපිත කර ඇති 
ෙහාලුමට 2020 සදසැම්ෙර් මස 21 වැනි දිනට සහෝ ඊට සපර සෙනවිත් ෙහාලීය ම  කළහැකිය  
 

 එක් එක් පප කාණ්ඩ හා අු  කාණ්ඩ සඳහා සවන සවනම මුදල් සෙවූ රිසිට්පත් ඊට අදාළ සවන් සවන්ව සැකසූ අයුමම්පත් සමÕ 

එකම ලියුම් කවරයක ෙහා ලියුම් කවරසේ ඉහළ වම් සකලවසර් “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීම (පප කාණ්ඩ/ පප අු  

කාණ්ඩ. 2021” සලස සදහන් කර එවිය යුතුය  
 

 

 ඕනෑම අයුමම්පත්රයක් භාරෙැනීම සහෝ ප%තික්සෂ්ප කිරීසම් ූර්ණ අයිතිය විශ්වවිදයාලය සතුය  කිසියම් සැපයුම් කරුසවකු මිල 
කැදීමමකට අු ව නියමිත පිරිවිතරයන්ට අු ව නියමිත කාලයට භාණ්ඩ සහෝ සස්වා ලොදීමට අසමත් වුවසහාත් කලින් දැු ම් 
දීමකින් සතාරව ලියාපදිිංචි ය අත්හිටුීමසම් අයිතිය විශ්වවිදයාලය සතුය  අසම්ූර්ණ අයුමම්පත් හා සපර වර්ෂවලදී නියමිත 
පිරිවිතරයන්ට සහ නියමිත කාලයට භාණ්ඩ සහෝ සස්වා ලොදීමට අසමත් වූ සැපයුම්කරුවන්සේ  අයුමම්පත් ලියාපදිිංචි සයන් 
ඉවත් කරු  ලැස.  
 

 ලියාපදිිංචි  සැපයුම්කරුවන්සෙන් මිල කැදීමම් ලොෙන්නා අතර තරÕකාරි මිල ෙණන් ලො ෙැනීසම් අසේක්ෂාසවන් සවනත් 
සැපය qම්කරුවන්සෙන් මිල කැදීමම් කිරීසම් අයිතිය විශ්වවිදයාලය සතුසේ  

 

 ලියාපදිිංචි වන සියලුම සැපයුම් හා සකාන්තා %ත් දින 30 ක අවම ණය කාලසීමාවකට යටත් විය යුතුය  

 වැඩිුමර විස්තර සඳහා සතිසේ දිනවල කාර්යාලීය ය සේලාව තුලදී (සප ව  9 00 - ප ව 3 30. නිසයෝජය ූලලයාධිකාකාරි - සැපයීම් 
අිංශසයන් ලො ෙත හැක  (ුම ක  0112801482. 
 

 
සල්ඛකාධිකාකාරි 

ශ % S ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලය 
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