ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි (පුේ) සමාගම
2022/2023 වර්ෂය සැපයුම්කරුවන් / දරොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම
නාවල පිහිටි රජයට අයත් එකම විදේශ රැකියා ඒජන්සි (පුේ) සමාගම සඳහා පහත සඳහන් සැපයීම් හා දසේවාවන්
දවනුදවන් ලියාපදිංචි වීමට කැමති සැපයුම්කරුවන්, නිෂ්පාදකයින්, දරොන්ත්රාත්කරුවන්දගන් අයදුම්පත්
කැඳවනු ලැදේ.

(අ) සැපයුම්
01. ලිපි ද්රවය
02. ලී බඩු, වාදන් භාණ්ඩ
03. පරිගණක යන්ත්ර, පරිගණක මුද්රණ යන්ත්ර, පරිගණක මෟදුකාිංග හා අමතර දකොටස්
04. ශ්රවයය දෟෂයය උපකරණ හා අමතර දකොටස්
05. ජායා පිටපත් යන්ත්ර, අනුපිටපත් යන්ත්ර හා අමතර දකොටස්
06. ෆැක්ස් යන්ත්ර හා අමතර දකොටස්
07. වායු සමීකරණ හා අමතර දකොටස්
08. ගණක යන්ත්ර, දුරකතන හා අමතර දකොටස්
09. විදුලි උපාිංග හා උපකරණ
10. පිගන්, දකෝප්ප ඇතුළු මුළුතැන්දගයි උපකරණ
11. දගොඩනැගිලි ද්රවය (වැලි, ගදඩොල්, සිදමන්ති, කළුගල්, හුණු ආදය)
12. වාහන ටයර්, ටියුේ, බැටරි
13. දමෝටර් රථ අමතර දකොටස් හා උපාිංග
14. නාම පුවරු (ප්ලාස්ටික්, දලෝහ, ලී)
15. උදයාන අලිංකරණ ද්රවයය හා උපකරණ
16. පුවත්පත් දැන්වීම් පල කිරීම
17. ගුවන් ටිකට් පත් ලබා ගැනීම
18. දජනදර්ටර් කුලියට ලබා ගැනීම

(ආ) දසේවාවන්
01. වායු සමීකරණ හා කාර්යාලීය යන්ත්ර හා උපකරණ අලුත්වැඩියාව
02. පවිත්ර කිරීදම් හා සනීපාර්කෂක කටයුතු
03. ආරක්ෂක සහ සමාන්තර දසේවා
04. නිළ ඇදුම් සහ ටී ෂර්ට් මැසීම / සැපයීම
05. ප්රවාහන කටයුතු
06. මුද්රණ කටයුතු
07. දමෝටර් රථ අලුත්වැඩියාව
08. වාහන සඳහා ටයර් මිලදී ගැනීම
09. වාහන සඳහා දසේවාව ලබා ගැනීම (Vehicle service station)
10. රක්ෂණ ආවරණ ලබා ගැනීම (කාර්යය මණ්ඩල වවදය ආවරණය, වාහන, දගොඩනැගිලි)

(ඇ) වැඩ
01. දගොඩනැගිලි ඉදකිරීම් / අලුත්වැඩියා කිරීම් / වැඩි දයුණු කිරීම් / පින්තාරු කිරීම්
02. ජල සැපයීම් / ජල නල කටයුතු / වැහි පිහිලි
03. විදුලි කාර්මික කටයුතු / අලුත්වැඩියා කිරීම් / නඩත්තු කටයුතු

දකොන්දේසි
• ඉහත සඳහන් එක් එක් සැපයුම් හා දසේවාවන් දවනුදවන් ආපසු දනොදගවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු
1500/- ක් ශ්රී ලිංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි (පුේ) සමාගදම් මූලය කළමනාකරු දවත මුදලින් දගවා
ලබාගත් රිසිට්පතක් සමඟ ඉදරිපත් කල යුතුය.

• අදාල භාණ්ඩ දහෝ දසේවා සැපයුම සඳහා වසර දදකකට වඩා වැඩි පලපුරුේදක් ඇති අයදුම් කරුවන්දගන්
•

අයදුම්පත් භාරගනු ලැදේ. එ්් සඳහා අදාල විස්තර අමුණා එවිය යුතුය. උදා - ගනුදදනු කරුවන්දේ
විස්තර , බැිංකු විස්තර යන ආදය.
වයාපාර ආයතන ලියාපදිංචි කිරීදම් සහතිකපදත් ජායා පිටපතක් හා අදාල දසේවාව සඳහා පලපුරුේද
සහතික දකදරන ලිපි දල්ඛන අයදුම්පත සමඟ ඉදරිපත් කල යුතුයි. සුදුසුකම් සපුරා දනොමැති
අයදුම්කරුවන්දේ මුදල් ආපසු දගවනු දනොලැදේ. උදා- තනි පුේගල වයාපාරයක් නම් ප්රාදේශීය දල්කම්
කාර්යාලය, සිංස්ථා සමාගම් - ලියාපදිංචි කිරීදම් සහතිකය (BRC) , form 20

•

සතිදේ වැඩ කරන දනයන්හිදී දප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා පමණක් ලියාපදිංචි ගාස්තුව
දවනුදවන් මූලය කළමනාකරු දවත මුදල් දගවිය හැකිය. ලියාපදිංචි ගාස්තුව දවනුදවන් මුදල්
ඇණවුම් දහෝ දවනත් දෙක්පත් භාර දනොගන්නා බව කරුණාදවන් සලකන්න.

•

අයදුම්පත් 2022.11.14 වන දන දහෝ ඊට දපර ලැදබන දසේ ශ්රී ලිංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි (පුේ)
සමාගදම් නමට ලියාපදිංචි තැපෑදලන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත් බහාලන කවරදේ වම්පස උඩ
දකළවදරහි “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම” යනුදවන් සඳහන් කිරිම අවශය දේ. ඒක් සැපයීමකට
දහෝ දසේවාවකට වැඩි ප්රමාණයක් දවනුදවන් ලියාපදිංචි කිරීම අදප්ක්ෂා කරන්දන් නම් ඒම ඒක් ඒක්
දසේවාව දහෝ සැපයුම දවනුදවන් දවන දවනම අයදුම්පත් ඉදරිපත් කල යුතුය. අයදුම්පත් සියල්ල ඒකම
කවරයක බහා ඒවිය හැකිය.

•

රජදේ දදපාර්තදම්න්තු, සිංස්ථා මණ්ඩල දහෝ දවනත් රාජය ආයතන හැර අදනකුත් සියලුම
අයදුම්කරුවන් තමන් ලියාපදිංචි වීම අදප්ක්ෂා කරන සැපයීදමහි දහෝ දසේවාදවහි දැනට නිරතව ඇති
බව සාක්ෂි ඉදරිපත් කල යුතුය.
මිල ගණන් කැඳවූ විට පිලිතුරු එවීමට අදප් ාදහොසත් වන දහෝ කලට දේලාවට නියමිත ප්රමිතීන්ට
අනුකූලව භාණ්ඩ දහෝ දසේවාවන් සැපයුමට අදපොදහොසත් වන දහෝ තත්වදයන් බාල භාණ්ඩ සපයන
සැපයුම්කරුවන් කිසිදු දැනුම් දීමකින් දතොරව ලියාපදිංචි දල්ඛනදයන් ඉවත් කිරීදම් අයිතිය ශ්රී ලිංකා
විදේශ රැකියා ඒජන්සි (පුේ) සමාගම සතුය.

•

•

2023 වර්ෂය දක්වාම දමම ඇණවුම දතෝරා ගනු ලබන ආයතන දවත පිරිනමනු ලබන අතර එහිදී
භාණ්ඩ වල ගුණාත්මක බව, නියමිත කාලයට අදාලව සැපයුම හා මිල ගනන් හා ආයතනය දවත දදනු
ලබන වට්ටම්, ණය කාලය සහ අදලවිදයන් පසු දසේවාව යන කරුණු සලකා බලනු ලැදේ.

