
 

 

ශ්රී  ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය 

2023 වසර සද්හා සැපයුම්කරුවන් / කකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 

2023 වසර සඳහා ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයට පහත සද්හන් භාණ්ඩ /සස්වා සැපයීම හා ඉදිකිරීම් සඳහා ලියාපදිිංචි වීමට 
අසේක්ෂාකරන සැපයුම් කරුවන්සෙන්/ නිෂ්පාද්කයින්සෙන් /සේශීය නිසයෝජිතයන්සෙන් / සෙද්ාහරින්නන්සෙන්/ 
සකාන්තාත්කරුවන්සෙන් අයදුම්පත් කැද්වනු ලැසේ.  

 එක් එක් භාණ්ඩ / සස්වා / ඉදිකිරීම් උප කාණ්ඩ සඳහා ආපසු සනාසෙවන රු.2000.00 ක තැන්පතු මුද්ලක් ලියාපදිිංචි ොස්තු 
සලස සෙවිය යුතුයි. 
 

 ආපසු සනාසෙවන රු.2000.00 ක ලියාපදිිංචි ොස්තුව මහජන ෙැිංකුව ෙිංසොඩවිල ශාඛාසේ අිංක  
097-1-001-6-2315454 ද්රණ ගිණුමට සහෝ අන්තර්ජාලය ඔස්සස් www.sjp.ac.lk (Procurement & Notices)  සවේ අඩවිය 
හරහා සෙවීම් සිදුකර එම රිසිට් පත අයදුම්පත් සමඟ අමුණා එවිය යුතුය. මුද්ල් අණකර (Money Order), ෙැිංකු අණකර  (Bank 
Draft) සහෝ සෙක්පත් භාරසනාෙන්නා ෙව කරුණාසවන් සලකන්න. 
 

 ආද්ර්ශ අයදුම්පත් හා ආශ්රිත විස්තර  ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලීය සවේ අඩවිය ඔස්සස් ොෙත කළ හැකිය. “www.sjp.ac.lk - 
Procurement and Notices”. 

 

 භාණ්ඩ/සස්වා/ ඉදිකිරීම්  උප කාණ්ඩ සද්හා මුද්ල් සෙවූ රිසිට් පත් සම්ූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත්, පහත සද්හන් සල්ඛනවල 
සහතික කරන ලද් පිටපත් සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 
1.    වයාපාර ලියාපදිිංචි කිරීසම් සහතිකය, සැපයුම්කරුවන්සේ හා සකාන්රාත්කරුවන්සේ සක්ෂ්රවලට අද්ාළ 

අසනකුත් ෙලපර, සීමිත සමාෙම් සඳහා සාිංෙමික සිංස්ථා පරය  සහ සාිංෙමික වයවස්ථාවලිය. 
 

2.   අද්ාළ සක්ෂ්රවල අවු. 03 ක පලපුරුේද් (සනාථ කිරීමට අවශය ලිපි සල්ඛන එවිය යුතුය). 
 

 සුදුසුකම් සපුරා සනාමැති අයදුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි සනාකරන අතර තැන්පතු ආපසු සනාසෙවන ෙව කරුණාසවන් සලකන්න. 
රජසේ සද්පාර්තසම්න්තු/මණ්ඩල/සිංස්ථා ඉහත සද්හන් සෙවීම  සහ  ලිපි සල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම අවශය සනාසේ.  
 

 අයදුම්පත් ලියාපදිිංචි තැපෑසලන් එවීම සහෝ ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලසේ ප්රධාන ආරක්ෂක පිවිසුසමහි ස්ථාපිත කර ඇති 
සටන්ඩර් ෙහාලුමට 2022 සද්සැම්ෙර් මස 21 වැනි දින ප.ව. 4.00 සහෝ ඊට සපර සෙනවිත් ෙහාලීම  කළහැකිය. ලියාපදිිංචිය 
සද්හා අසේක්ෂා කරන  උප කාණ්ඩය පැහැදිලිව අයඳුම්පසත් සඳහන් කල යුතුය.   
 

 මුද්ල් සෙවූ රිසිට්පත් අයදුම්පත සහ අනිකුත්  ලිපි සල්ඛන සමඟ ලියුම් කවරයක ෙහා ලියුම් කවරසේ ඉහළ වම් සකලවසර් 
“සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචිකිරීම (උප කාණ්ඩ) 2023” සලස සද්හන් කර එවිය යුතුය.  
 

 ඕනෑම අයදුම්පරයක් භාරෙැනීම සහෝ ප්රතික්සෂ්ප කිරීසම් ූර්ණ අයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතුය. කිසියම් සැපයුම් කරුසවකු මිල 
කැද්වීමකට අනුව නියමිත පිරිවිතරයන්ට , නියමිත කාලයට භාණ්ඩ සහෝ සස්වා ලොදීමට අසමත් වුවසහාත් කලින් ද්ැනුම් 
දීමකින් සතාරව ලියාපදිිංචිය අත්හිටුවීසම් අයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතුය. අසම්ූර්ණ අයදුම්පත් හා සපර වර්ෂවලදී නියමිත 
පිරිවිතරයන්ට සහෝ නියමිත කාලයට භාණ්ඩ සහෝ සස්වා ලොදීමට අසමත් වූ සැපයුම්කරුවන්සේ අයදුම්පත් ලියාපදිිංචිසයන් 
ඉවත් කරනු ලැසේ. 
 

 ලියාපදිිංචි සැපයුම්කරුවන්සෙන් මිල කැද්වීම් ලොෙන්නා අතර තරඟකාරි මිල ෙණන් ලො ෙැනීසම් අසේක්ෂාසවන් සවනත් 
සැපයුම්කරුවන්සෙන් සහ  Promise.lk  සවේ අඩවිසයන්  මිල කැද්වීම් කිරීසම් අයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතුසේ. 

 

 ලියාපදිිංචිවන සියලුම සැපයුම් හා සකාන්රාත් දින 30 ක අවම ණය කාලසීමාවකට යටත් විය යුතුය 

 වැඩිදුර විස්තර සඳහා සතිසේ දිනවල කාර්යාලීය සේලාව තුලදී (සප.ව. 9.00 - ප.ව.3.30) නිසයෝජය මූලයාධිකාකාරි - සැපයීම් 
අිංශසයන් ලො ෙත හැක. (දු.ක. 0112758216/0112758217) 
 

 
සල්ඛකාධිකාකාරි 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිේ යාලය 

ෙිංසොඩවිල, නුසේසොඩ 

 2022.11.30 

 

http://www.sjp.ac.lk/
http://www.sjp.ac.lk/


 

 


