ගම්පහ මහා නගර සභාව
භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන් හා සසේවා ලියාපදිංචි කිරීම - 2022
2022 වර්ෂය තුළ ගම්පහ මහ නගර සභාවට අවශ්ය භා්ඩ  හා ේසවා සපපීමමට සපපුමම්කරුවව්  ේසවා
සපය් න්  ලියාපදිංචි කිරීම 2021/10/21 දන සිට 2021/11/19 දක්වා සතිේේ දනවල සිදු කරරනු ලපේේ.
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත ගම්පහ මහා නගර සභාේේ ගිණුම් අිංශ්ේය්  ේහෝ ගම්පහ මහා නගර
සභාේේ ේවේ අඩ විය www.gampaha.mc.gov.lk මඟි්  අයදුම්පත ලබා ගත හපකර. නියමිත ලියාපදිංචි
ගාසතුව සභාවට ේගවීේම්  ලියාපදිංචිය සිදුකරර ගත හපකර. ගාසතු ේෙක්පත් මගි්  ේගව් ේ්  නම් “නාගරිකර
ේකරාමසාරිස මහා නගර සභාව - ගම්පහ” නමි්  එවිය ුමතුය. ඉල්ලුම්පත් හා ේෙක්පත් එවීේම්දී ලිුමම් කරවරේේ
වම් පස ඉහල ේකරළවේෂ “සපපුමම්කරුවව්  ලියාපදිංචි කිරීම 2022” යනුේව්  සඳහ්  කරළ ුමතුය. (අයදුම්පත්
සමඟ වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීේම් සහතිකරේේ ඡායා පිටපතක් ඇමිණිය ුමතුය.)
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ලියාපදිංචි ගාසේුව
(රුපියල්)

සියු කාර්යාලීර් ලිපිද්රවය සපපීමම
පරිගණකර ලදුපත් හා සියු පරිගණකර ලිපි ද්රවය සපපීමම
මුද්රිත ේල්ල න ේපාත්පත්, ලදුේපාත්, මුද්රිත ලිපි ද්රවය මුද්රණය කරර සපපීමම
ඔරිජිනල්ල ේටෝනෂ, රිබ් , කරාට්රරිච් වෂග සපපීමම
නිල සපත්තු, ේපාලිර් ටි් , ේම්ස, බෑග් යන ආදය සපපීමම
ටී ෂට් , නිල ඇඳුම් ේරද වයග , බපජ්, ේතාප්පපි, ේබාත්තම්,
උරහිස පළඳනා ආදය සපපීමම වපනි ේරදපිළි ද්රවය ආදය සපපීමම
ගිනි නිවීේම් උපකරරණ හා ආරක්ර්ණ උපකරරණ අත් ආවරණ හා
වාුම මු වපසුම් සපපුමම
නිල හපඳුනුම්පත් සකරස කරර සපපීමම
මාෂග නඩ ත්තු හා ඉදකිරීම් කරටුමතු සඳහා අවශ්ය ද්රවය සපපීමම
තාර/ේකරෝලාස/ප්රිමික්ස/ේකරා් ීට්ර/ේරමිමික්ස ආදය සපපීමම
සියළු ේගාඩ නපගිලි උපකරරණ වෂග (තී් ත/ ජල නල උපාිංග) සපපීමම
පාටෂිර්්  කරටුමතු අවශ්ය ඇුමිනියම් සහ අේනුතත් ේකරාටස සපපිමම
ගපල්ලවනිමස හා යකරඩ  වලි්  ේකරේරන නිර්පාදන භා්ඩ  උපකරරණ සපපීමම
ගපල්ලවනිමස පිමප්පප, පිමප්පප උපාිංග, ේසවිලි ෂීට්ර හා සියුම යකරඩ  වෂග සපපීමම
හිුමම් පිමප්පප සහ ේකරා් ීට්ර නිර්පාදන සපපීමම
වීථි ආේලෝකර කිරීමට අවශ්ය විදුලි උපාිංග සපපිමම
කාර්යාලීර් විදුලි උපකරරණ/ විදුලිය ේබදාහපරීම උපාිංග සපපීමම
ේකරාසු, ඉදල්ල, ේේවපල්ල කූඩ  සපපීමම
කරෘෂි කාර්යික හා කරම්කරුව වපඩ  උපකරරණ සපපීමම
විසබීජ නාශ්කර (ෆිමේනෝල්ල/විම්/ සබ් /හාපික්/ලිමේසාල්ල) වපනි
ේසෞ යාරක්ෂිත ද්රවය සපපීමම
ේමෝටෂ රථ, ේලාරි, ටපක්ටෂ, බපේකරෝ ය් ර ආදී ර්ායග නඩ ත්තු වාහන
අමතර ේකරාටස සපපීමම
ත්රීවිල්ල අමතර ේකරාටස සපපීමම
බපටරි වගෂ/ටයෂ/ටිුමේ/ේකරාලෂ/ රිම් වෂග සපපීමම
ලිහිසි ේතල්ල, ග්රීස, ේේක් ඔිමල්ල වෂග සපපීමම
පරාල, ලෑලි, රීප්පප යනාදී ලී වෂග සපපිීමම
පශු වවදය ශ්ලය උපකරරණ ේමවලම් යනාදය සපපීමම
පශු වවදය ෂර් වෂග එ් නත් කරටු, අත්වපසුම් ආදී උපකරරණ සපපීමම
පරිගණකර උපාිංග මුද්රණ ය් ර සපපීමම
ඡායා පිටපත් ය් ර, ඩුප්පේලෝ ය් ර ආදී සියු කරායෂ කාර්යාලීර් ය් ර සපපුමම්
කාර්යාලීර් ේම්ස පුටු යනාදී සියු භා්ඩ  (ලී/වාේ් /ප්පලාසටික්) සපපීමම
ඉේලක්ේරානික් උපකරරණ, ශ්ේද විකරාශ්න ය් ර යනාදය සපපීමම
රක්, ේලාරි, රපක්ටෂ, ේේලෂ ඇතුළු ඉදකිරීම් සඳහා අවශ්ය උපකරරණ
ය් ර සුර ආදය සපපීමම
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පරිගණකර ය් ර මුද්රණ ය් ර අුත්වපමියාව
පරිගණකර ජාලකරරණය හා ජාල නඩ ත්තු කිරීම
රපක්ටෂ, බපේකරෝ ය් ර, ේමෝටෂ රථ, ේලාරි, ත්රීවිල්ල යනාදී
වාහන ේසවා කිරීම
රපක්ටෂ, ත්රීවිල්ල, බපේකරෝ ය් ර හා අනිුතත් සියු වාහන
වල එ් ජි්  ඇතුළු සියු අුත්වපමියාව්  සිදුකිරීම
රථ වාහනවල විදුලි පද් ති අුත්වපමියාව
සියු වාහන ටි් කරරි්  කිරීම, පි් තාුව කිරීම, ුතර්්  කිරීම,
ත්රීවිල්ල සඳහා ේරක්සි්  ේරද ගපසීම යනාදය
සියුම විදුලි උපකරරණ ේමෝටෂ අුත්වපමියාව
වාුමසමන ය් ර, ශ්රීතකරරණ අුත්වපමියාව
කාර්යාලීර් භා්ඩ  (ේම්ස පුටු කරබඩ්) අුත්වපමියාව
ආදාහනාගාර නඩ ත්තු කරටුමතු හා ේසවා සපපීමම
ඉඩ ම් මපනීම් හා තක්ේසුව කිරීම
ේජනේෂටෂ, ශ්ේද විකරාශ්න හා වීමිේයෝ ේසවා ුතලියට සපපීමම
ේේලෂ සහිත ටපක්ටෂ, ේේලෂ, රක්, ේලාරි, පස කරපන ය් ර,
ේමෝටෂ ේරඩ ෂ ඇතුළු අේනුතත් සියු වගයයේ මාගෂ නඩ ත්තු
වාහන ුතලියට සපපීමම.
ත්රීවිල්ල, කරපේ රථ, කරාෂ, වෑ්  රථ ුතලියට සපපීමම
ේකරා් රාත්කරුවව්  ලියාපදිංචි කිරීේම් ගාසතු
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සපාදු සකාන්සේසි
1. ලියාපදිංචි සපපුමම්කරුවව්  මිල ගණ්  ඉදරිපත් ේනාකිරීම ේහෝ මිල ගණ්  කරපඳවීේම් ේකරා් ේද්සි
වලට අනුකූලව ක්රියා කරරනු ේනාලබන අවසථාවල කිසිම දප් වීමකි්  ේතාරව එකී
සපපුමම්කරුවව් ේග් ලියාපදිංචි අේහෝසි කරරනු ලපේේ.
2. මීට ේපර වෂයවල ඇණවුම් සතුටුදායකර ේලස සම්ූණෂ කිරීමට අේපාේහාසත්ව ලියාපදිංචි
සපපුමම්කරුවව් ේග් ලපිමසතුේව්  නම කරපා ඉවත් කරළ සපපුමම්කරුවව්  ලියාපදිංචි කිරීම ප්රතික්ේර්ප
කරරනු ලපේේ.
3. සභාවට භා්ඩ  සපපුමම් කිරීේම්දී හා ේසවා සපපීමේම්දී අවම වශ්ේය්  දන 60කර කරාලසිමාවකරට
සභාව ේවත ණය පහසුකරම් ලබාදීම අනිවායෂ ේේ.
4. සපපුමම්කරුවව්  විසි්  සියූම භා්ඩ  ගාසතු අයකිරීමකි්  ේතාරව අවම කරාලයක් තුළ සභාව
සපපිමය ුමතුය.
5. අවශ්ය අවසථාවල දී ලියාපදිංචි සපපුමම්කරුවව්  හපුවණු විට ේවනත් සපපුමම්කරුවව් ේග්  සපපුමම්
ේහෝ ේසවා ලබා ගපනීේම් බලය සභාව සතුේේ.
6. යම් පපහපදලි කරර ගපනීමක් අවශ්ය නම් දුරකරථන අිංකර 033-4942283 අමතා විසතර ලබාගත හපකර.

එරිංග ේසනානායකර,
නගරාධිපති,
මහ නගර සභාව - ගම්පහ

