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ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකව ලං නවවෙනව ද ලං නරසතමේන් ද ප ලං රර්රස  ලං ිටුවන  ලං රාසරි  ලං ශ්ින ද ලං
ශ්වවවශ්යසකනප ලං රශ්රේස ලං නරවස  ලං රීපරසම්ෂක  ලං නරවස  ලං දයස  ලං ්තු ප ලං ුතු ප ලං රඝ ලං
 ලං අරද්රවය ලං වවතු ලං
කිරීන් ලං නරවසව ද ලං රවතුවස ලං නු  ලං වසම ලං රඳඝස ලං නවෝුය ලං ඝස ලං ුදදුුද ් ලං රිතේ ලං රඝේ ලං රඳඝ ද ලං න  දනසින ලං
රපුම  ලංරැරතු් රුව දනු ද ලංව ද්රස ලංේග  ලංක ලංිටක ලංු  ද ලං ැඳවවෙ ලංකැනේ. ලං
I.
II.
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IV.
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VI.
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IX.
X.
XI.

නමම ලංක්රිවසවය ව ලංතසි   ලංේමා සරී ලංිටක ලංු  ද ලං ැඳමේන් ලං  ලංNCB) ලංරටිරසටිවු ලංඅවෙව ලංිනදු ලං මවෙ ලංකැනේ. ලං
වඝේ ලංනරවසව ලංවතමකව  ලං දි  ලං365) ලං සකව ු ලංඅසක ලංන .
ුදදුුද ්කතු ලංකාුද ලංවදිරිරතු ලං ම ද  ද ලංඅරසදු ලංනේඛ ුේ ලංන වූ ලංඅව ලංශ්ව ලංතු පව. ලං
ිනවලුම ලං කාුද රුව ද ලං රශ්රේස ලං නරවසව ලං රැරීමම ලං ිළිබගඳව ලං වයසරසම ලං ය වසරදිා ව ලං වූ ලං අව ලං ශ්ව ලං තු පව. ලං නරව  ලං
අතමථරසධ  ලංඅමව නේ ලංඝස ලංනරව  ලංාසම සම ලංඅමව නේ ලංසව තුවව ලංකගස ලංදී ලංඇි  ලංඝස ලංඑ්ෂ ලංආවේ ව  ලංඅවම ලං
වවනව ද ලංනරව යි ද ලං75්ෂවතු ලංනරවව ලං ම ලංි බිව ලංතු පව. ලංරුදගිව ලංමසර ලං06්ෂ ලංඇ පළේ ලංඅතමථරසධ  ලංඅමව නේ ලං
ඝස ලංනරව  ලංාසම සම ලංඅමව නේ ලංසව තුවව ලංිළිබගඳව ලංවසතමේස ලංවදිරිරතු ලං ළ ලංතු පව.
මසතය ලං අාවනප  ලං රාරවථස ලං අාවනප ලං ිළරිිනදු ලං කිරීන් ලං නරවසව ලං රැරීමම ලං ර්ග දධව ලං අවම ලං වවනව ද ලං වරම  ලං
ර පුවසව  ලංරළපුරුස්ෂ ලංඝස ලංනරවස ලංවසතමේසව්ෂ ලංි බිව ලංතු පව.
න් ලං ිළිබගඳ ලං ද  දදුව්ෂ ලං ්ෂව  ලං නවෝුය ලං නරවස ලං රැරතු් රුව දු ලං 0077 ලං ුය  ලං මර ලං 03 ලං ව  ලං දි  ලං ිනු ලං0077 ලං
ුය  ලං මර ලං 74 ලං ව  ලං දි  ලං ්ෂවස ලං රි නප ලං දි  ලං වක ලං නර.ව. ලං 9.00 ලං ිනු ලං ර.ව ලං 3.00 ලං ්ෂවස ලං රු. ලං 0000.00 ලං  ලං රුිළවේ ලං
නඝර)  ලංආරුද ලංන නුව  ලංව ක්ෂ ලංශ්වවවශ්යසකනප ලංරමප් ලංනවේ ලංනුමේනම ද ලංඅසක ලංකාුද ලංනේඛ  ලංරත්රි ස  ලං
රඝ සම ලංනේඛ සධි සරී රසක  ලංනවි  ද ලංිටකු ලංුේ ලංඝැකිව.
කාුද ලං රමා ලං රු.700 000.00 ලං  ලං රුිළවේ ලං ක්ෂකව)්ෂ ලං වටි ස ලං ශ්රී ලං කා ස ලං මඝ ලං ගැාවේන  ලං ය වසරදිා ව ලං වසජත ලං
ගැාවේවකි ද  ලංශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකනප ලංදරවේකරි  ලං මු ලංකගස ලංුතු ලංගැාවේ ලංඇර මව්ෂ  ලංශ්රී ලංකා ස ලං
රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකනප ලං රමප් ලං නවේ ලං ව ය  ද ලං නුමේ් ලං ම ලං කගසුතු ලං කදු ලං රේ්ෂ ලං කාුද ලං ඇර මව්ෂ ලං නකර ලං
වදිරිරතු ලං ළ ලංතු පව. ලංගැාවේ ලංඇර මව ලං0077 ලංුය  ලං77ව  ලංදි  ලංිනු ලංවදිරිවු ලංදි  ලං780්ෂ ලංවකාගු ලංශ්ව ලංතු පව. ලං
ව ද්රස ලංේැ ල ලංකාුද ලං0077 ලංුය  ලංමර ලං77 ලංදි  ලංර.ව ලං0.00ු ලංනඝෝ ලංඊු ලංනරම ලංරාසරි   ලංරර්රස  ලං ිටුවව  ලංරසමස ය ලං
රසක  ලං අාවව  ලං ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකව  ලං නගය ල්ේ ව ලං ව  ලං ය ිළ වු ලං කැනග  ලං රරිදි ලං ය වසරදිා ව ලං
ේැර  ලංනක ද ලං එමේමු ලං නඝෝ ලං නු ශ්තු ලං රසමස ය ලං රසක  ලං අාවනප ලං ේගස ලං ඇි  ලං නු ද්තම ලං නර්ටටිනප ලං ගඝසලීමු ලං
ඝැකිව. ලංකාුද ලංගඝසක  ලං වමනප ලංව්රර ලංවඝක ලංන ළවනතම  ලංරශ්රේස ලංනරවසව ලං0077 0078 ලංවවෙනව ද ලංරඳඝ ද ලං
ක ලංතු පව. ලංරමස ලංමේ ලංකැනග  ලංකාුද ලංරි ්ෂනකර ලං මවෙ ලංකග  ලංඅේම ලංඑදි 0077.07.77) ලංර.ව. ලං0.75ු ලංශ්රී ලංකා ස ලං
රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකනප ලං රඝ සම ලං නේඛ සධි සරී රසක  ලං සතමවසකනපදී ලං කාුද ලං ශ්වෘේ ලං කිරීම ලං ිනදු ලං න නතම. ලං
එම ලංඅවරවථසවු ලංකාුද රු ලංනඝෝ ලං ල්නේ ලංඅවරමකතු ලංනිනවෝජිේනවවේු ලංරඝාසගි ලංශ්ව ලංඝැකිව.
පූතමව ලංකාුද ලංරැරවමේම්ෂ ලං0077 ලංුය  ලංමර ලං77 ලංව  ලංදි  ලංර.ව. ලං7.00ු ලංශ්වවවශ්යසකනපදී ලංරැවැතුමේමු ලංනිවිටේ ලංඅේම ලං
න් ලංර්ග දධව ලංද  දදුව්ෂ ලං්ෂව  ලංකාුද රුව දු ලංන් ලංරඳඝස ලංරඝාසගී ලංශ්ව ලංඝැ . ලං
ේවදුමුතු ලං වැඩි ලං ශ්රවේම ලං අවවය ලං ් ලං ශ්රී ලං කා ස ලං රගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකනප ලං රඝ සම ලං නේඛ සධි සරී රසක  ලං
නවේ ලංඇමතීනම ද ලංකගස ලංුේ ලංඝැකිව. ලං  ලංදුම ථ  ලංඅා ව ලං045-0080007 045-0080009)
නමම ලංරර්රස  ලං ුතුතුේ ලංර්ග දධව ලංශ්වවවශ්යසකනවිත ලංරර්රස  ලං ිටුව ලංතීම ව ලංඅවර ද ලංතීම ව ලංව  ලං
අේම ලංනමම ලංරර්රස  ලං ුතුතුේු ලංර්ග දධ ලංකිිනදු ලංනිකධසරිනවවේු ලංකිිනදු ලංඅතුමකි ද ලංගකර ් ලංකිරීම ලංරපුමස ලං
ේඝ ් ලංන .

රාසරි  ලං
රර්රස  ලං ිටුවව ලං
ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකව ලං
0077.07.03

SABARAGAMUWA UNIVERSITY OF SRI LANKA
INVITATION FOR BIDS (IFB)
Cleaning and Janitorial Service - 2017/2018
The Chairman -Procurement Committee on behalf of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka invites
sealed bids from eligible and qualified bidders for the Cleaning, Janitorial, Garbage Disposal and
Gardening Service. Bidders who satisfy the following conditions can apply with their bids.
1. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB).
2. The contract period shall be one year (365 days).
3. The eligible suppliers should not be blacklisted by any University or other public institution.
4. Bidders should produce the certificate of registration as a firm or an individual organization for
Providing Cleaning and Janitorial Service. Bidder should have at least a labour fleet of not less than
75 workers under the firm and should produce the documents of payments related to EPF & ETF
for the past 6 months.
5. Bidder should have satisfactory Cleaning Service contract record in the public sector or any other
public corporation, for not less than one year.
6. Bidding documents can be obtained from the Assistant Registrar/General Administration between
9.00 a.m. and 3.00 p.m. during working days up to 14.07.2017 on payment of a non-refundable fee
of Rs. 2,000.00 to the shroff of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka.
7. The bidder shall furnish a bank guarantee obtained from a registered commercial bank in the
Central Bank of Sri Lanka or a receipt of a cash deposit of Rs. 100,000.00, deposited to the shroff of
the University in favour of The Vice Chancellor, Sabaragamuwa University of Sri Lanka as the bid
guarantee with the sealed bid itself. The Bid Guarantee should be effective for 180 days ahead
from 17.07.2017.
8. Sealed envelopes containing completed Bids with duplicates should be marked "Cleaning Service
2017/2018" at the top left corner and forwarded by registered post to "The Chairman,
Procurement Committee, General Administration Division, Sabaragamuwa University of Sri
Lanka, P.O. Box 02, Belihuloya" to reach on or before 2.00 p.m. on 17.07.2017 or may be
deposited in the Tender Box kept at the General Administration Division of the University. Bids
will be opened at 2.15 p.m. on 17.07.2017 at the office of the Assistant Registrar/General
Administration, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, Belihuloya. Bidders or their authorized
representatives are able to be present at the opening of the bids.
9. Late bids will be rejected.
10. The Pre-bid meeting will be held at 1.00 p.m. on 11.07.2017 at the University.
11. Further information in this regard can be obtained from the Assistant Registrar/General
Administration of the University during working hours. (Tel. No. 045 2280027/045 2280009)
12. The decision of the University procurement committee is final and canvassing to the university
officials is prohibited.
Chairman
Procurement Committee
Sabaragamuwa University of Sri Lanka
Belihuloya.
03.07.2017

