ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය

ජාතික ප්රසම්පාද්න ඇරයුමයි
ACCELERATING HIGHER EDUCATION EXPANSION AND DEVELOPMENT (AHEAD) PROJECT

විශ්ලේෂණාත්මක උපකරණ මිලදී ගැනීම - ව්යව්හාරික විද්යා පීඨය
1.

ශ්රි ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයීය ප්රසම්පාද්න කමිටු සභාපති විසින් පහත සඳහන් කාණ්ඩ යටතේ අයිතමයන් සැපයීමට
සුදුසුකම්ලේ ලියාපදංචි වී ඇති පළපුරුදු ලංසුකරුවන්තගන් මුද්රා තැබූ මිල ගණන් සද්හා ඇරයුම් කර සිටී.

Tender Name & Number

Items

AHEAD/RA2/ELTAELSE/SUSL/FAS/GOODs/07

Supply and Installation of Analytical
Instruments

සැලකිය යුතුයි : භාණ්ඩ ලේඛනය හා පිරිවිතර සබරගමුව් විශ්ව්විද්යාලයීය ලව්බ් අඩවිලයන් ලබා ගත හැක.
(www.sab.ac.lk → Notices)
2.

ජාතික තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ තමම මිලදී ගැනීම සිදුතකතේ.

3.

තම් සඳහා කැමැේතක් ද්ක්වන සුදුසුකම්ලේ ආයතන විසින් අවශය තතාරතුරු 2019.08.26 දින සිට 2019.09.16 දන
ද්ක්වා සතිතේ වැඩ කරන දනවල ලප.ව් 9.00 සිට ප.ව්. 3.00 ද්ක්ව්ා ශ්රි ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලතේ තමතහයුම්
තාක්ෂණික තේකම් කාේයාලතේ (OTS Office) AHEAD වයාපෘති නිතයෝජය අධ්යක්ෂ / ප්රසම්පාද්න තවතින් ලබාගත
හැකි අතර විශ්වවිද්යාලතේ තමතහයුම් තාක්ෂණික තේකම් කාේයාලතේදී අද්ාල තේඛන පරීක්ෂා කළ හැකිය.

4.

ශ්රි ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලතේ සරප් තවත රු 2,000.00 ක ආපසු තනාතගවන ගාස්තුවක් තගවා එම ලදුපත සමග
ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදරිපේ කිරීතමන් 2019.08.26 දින සිට 2019.09.16 දන ද්ක්වා සතිතේ වැඩ කරන දනවල
ලප.ව් 9.00 සිට ප.ව්. 3.00 ද්ක්ව්ා ඉංග්රීසි භාෂාතවන් සකසන ලද් සම්ූේණ තේඛන කට්ටලයක් ලබාගත හැක.

5.

සියලුම ලංසු සඳහා මුේ පිටපත හා අනු පිටපත තලස සලකුණු කළ කට්ටල තද්කක් තවන තවනම මුද්රා තබා ලිපි කවර
වල බහා ඒවා නැවත තනි ලිපි කවරයකට බහා මුද්රා තබා ලංසුතේ නම, අංකය ලිපි කවරතේ ඉහල වම් තකළවතේ සඳහන්
කර ඉදරිපේ කලයුතුය.

6.

සම්ූේණ කරන ලද් ලංසු තේඛන සභාපති, ප්රසම්පාද්න කමිටුව්, ලමලහයුම් තාක්ෂණික ලේකම් කාර්යාලය (AHEAD
ව්යාපෘතිය), ශ්රි ලංකා සබරගමුව් විශ්ව්විද්යාලය, ලබලිහුේඔය, 70140 යන ලිපිනයට 2019.09.17 දින ප.ව් 2.00 තහෝ ඊට
තපර ලැතබන පරිද ලියාපදංචි තැපෑතලන් එවීම තහෝ අතින් තගනවිේ භාරදීම කළ හැකිය. ප්රමාද් වී ලැතබන ලංසු
ප්රතික්තෂ්ප කරනු ලැතේ. ලංසු ඉදරිපේ කිරීම අවසන් වූ වහාම (2019.09.17 දන) ලංසුකරුවන් තහෝ ඔවුන්තේ
නිතයෝජිතයන් ඉදරිපිටදී විවෘත කරනු ලැතේ.

7.

විශ්වවිද්යාලතේ ප්රසම්පාද්න කමිටු තීරණය අවසාන තීරණය වන අතර ඕනෑම ලංසුවක් කිසිදු ද්ැන්වීමකින් තතාරව
ප්රතික්තෂ්ප කිරීතම් අයිතිය ශ්රි ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය සතුතේ. මිල ගණන් කැඳවන ලද් අයිතමයන්තගන් මිලදී
ගන්නා ප්රමාණය අඩු / වැඩි කිරීම විශ්වවිද්යාලතේ අභිමතය පරිද තේ.

8.

තම් සම්බන්ධ්ව වැඩිදුර තතාරතුරු 045-2280005 ඇමතීතමන් නිතයෝජය අධ්යක්ෂ / ප්රසම්පාද්න තමතහයුම් තාක්ෂණික
තේකම් කාේයාලය (AHEAD ව්යාපෘතිය), ශ්රි ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය තවතින් ලබාගත හැකිය.

සභාපති,
ප්රසම්පාද්න කමිටුව,
ශ්රි ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය,
තබලිහුේඔය,70140

