Sabaragamuwa University of Sri Lanka
INVITATION FOR BIDS (IFB)

Bid for the Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of Computer &
Computer Accessories for University & CODL
Bid No. – SUSL/R/1041/10/2019/84 & SUSL/R/1043/10/2019/88
01.

The Chairman, University Procurement Committee (DPC) on behalf of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka, invit es
sealed bids from eligible and qualified bidders for the following Items.

Tender Name & Number

1

Bid for the Supply, Installation,
Commissioning and Maintenance of
Computer & Computer Accessories
for University
Bid No. – SUSL/R/1041/10/2019/84

Bid for the Supply, Installation,
Commissioning and Maintenance of
Computer & Computer Accessories
for CODL

2

Bid No. – SUSL/R/1043/10/2019/88

Item No

Description

Quantity

1

Laptop Computer

43

2

Desktop Computer (I)

154

3

Desktop Computer (II)

15

4

UPS 1200 VA

33

5

UPS 650V

1

Desktop Computer

50

2

UPS 650V

50

3

Hard Disk - Portable

2

4

DVD ROMS

3

5

Laser Printer (Black & White)

4

6

Colour Printer - Ink Jet

2

7

Colour Printer - Laser Jet

1

8

Multimedia Projector

2

192

02.

Bidding will be conducted through National Competitive Bidding.

03.

Interested eligible and qualified bidders may obtain further information from Asst. Bursar/Supplies, Sabaragamuwa
University of Sri Lanka, inspection period and other details given below.

Bid Name & Number

Period of issuing Bidding
Documents

Date & Time of
Closing of Bids

Bid Opening
Date & Time

From 15.08.2019 to 04.09.2019
,from 09.00 a.m to 3.00 p.m on
working days

05.09.2019 at 10.00 a.m

Bids will be opened
immediate after
closing the bids.

From 15.08.2019 to 04.09.2019
,from 09.00 a.m to 3.00 p.m on
working days

05.09.2019 at 11.00 a.m

Bids will be opened
immediate after
closing the bids.

Bid No. – SUSL/R/1041/10/2019/84
Bid for the Supply of Computer &
Computer Accessories for University
Bid No. – SUSL/R/1043/10/2019/88
Bid for the Supply of Computer &
Computer Accessories for CODL
04.

A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on t he submission of a
written application to the address below and upon payment of a non refundable fee of Rs. 3,500/-for a each bid by cash to
the Shroff of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka.

05.

Complete bids should be forwarded in two copies as the original and the duplicate. The original and the duplicate should be
enclosed separately and marked as the ‘original’ and ‘duplicate’ respectively in sealed envelope. Then both envelopes
re-enclosed in one sealed envelope marked and indicate the bid number on top left hand corner of the envelope.

06.

Bids must be delivered or sent under registered post addressed to the Chairman, University Procurement Committee
(Supplies Branch), Sabaragamuwa University of Sri Lanka, Belihuloya,70140 before closing the bids. The late bids will be
rejected. The bids received before the closing time will be opened in front of the bidders or their representatives, immediate
after the closing.

07.

The decision of the University Procurement Committee shall be final and University reserves the right to reject any bid
without giving any reasons. The University may at its discretion, increase or decrease the quantity to be purchased.

08.

Further information could be obtained from the Asst. Bursar/Supplies, Sabaragamuwa University of Sri Lanka. Telephone
No. 045-2280311 and our web site www.sab.ac.lk

Chairman,
Procurement Committee,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
Belihuloya 70140

YS% ,xld inr.uqj jsYajjsoHd,h
cd;sl m%iuzmdok werhquhs
පරිගණක හා පරිගණක උපාාංග මිලදී ගැනීම ,ස්ථාපනය හා නඩත්තු කිරීම
ප්රස්පපානන ංාංක- SUSL/R/1041/10/2019/84 සහ SUSL/R/1043/10/2019/88
01.ශ්රි ලං කා ස ලං සගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකය ප ලං රස්පාස  ලං ිටු  ලං සාසාි  ලං ශ්ින්  ලං ාහ  ලං සඳහ්  ලං අයි මප්  ලං සැාය මට ලං සුදුසු ්පකත් ලං ාළපුරුදු ලං
කාසු රුව් ගු්  ලංව ද්රස ලං ැ ම ලංිටක ලංු්්  ලංසහස ලංයමම්්ප ලං ම ලංින..

1

2

Tender Name & Number

Item No

Description

Quantity

Bid for the Supply, Installation,
Commissioning and Maintenance of
Computer & Computer Accessories
for University

1

Laptop Computer

2

Desktop Computer (I)

154

3

Desktop Computer (II)

15

Bid No. – SUSL/R/1041/10/2019/84

4

UPS 1200 VA

33

5

UPS 650V

Bid for the Supply, Installation,
Commissioning and Maintenance of
Computer & Computer Accessories
for CODL

1

Desktop Computer

50

2

UPS 650V

50

3

Hard Disk - Portable

2

Bid No. – SUSL/R/1043/10/2019/88

4

DVD ROMS

3

5

Laser Printer (Black & White)

4

6

Colour Printer - Ink Jet

2

7

Colour Printer - Laser Jet

1

8

Multimedia Projector

2

43

192

02.ජසි   ලං මඟ සරී ලංිටක ලංු්්  ලංපටගත් ලංගමම ලංිටකදී ලංුැනීම ලංිනදුග ගේ.
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං03.ග්ප ලං  ලං සඳහස ලං ැමැත් ක් ලං ක්ව  ලං සුදුසු ්පකත් ලං ආප
 ලං ශ්ින්  ලං අවවය ලං ග මුරරු ශ්රි ලං කා ස ලං සගමුව ව ලං ශ්වවවශ්යසකගස ලං සහ සම ලං ල්කයසධිකා සරී ලං
/සැාම්්ප ලං ගවි ්  ලංකගසු  ලංහැකි ලංඅ ම ලංශ්වවවශ්යසකගස ලංසැාම්්ප ලංඅාවගසදී ලංඅසක ලංගේඛ  ලංාරීක්ෂස ලං ළ ලං හැකිප. ලං ගේඛ  ලංාරීක්ෂස ලංකිරීග්ප ලං සකමාමස ලං
සහ ලංඅග කුත් ලංඅසක ලංග මුරරු ලංාහ  ලංක්වස ලංය  ලං.

ලාංසු නම හා ංාංකය

ලාංසු ලේඛන නිකුත් කරන කාල
සීමාව

ලාංසු භාරගන්නා ංවසන්
දිනය හා ලේලාව

ලාංසු විවෘත කරන
දිනය හා ලේලාව

Bid No. – SUSL/R/1041/10/2019/84
Bid for the Supply of Computer &
Computer Accessories for University

2019.08.15 ලංිනට ලං2019.09.04 ලංක්වස ලං
ගා.ව ලං9.00 ලංිනට ලංා.ව ලං3.00 ලංග ක් ලං
සේපසලීප ලංදි වකදී. ලං

2019.09.05 - ලංගා.ව ලං10.00

කාසු ලංවැසූ ලංශ්ුසම ලං ලං
ශ්වෘ  ලං මණු ලංකැගේ.

2019.08.15 ිනට ලං2019.09.04 ක්වස ලං
ගා.ව ලං9.00 ිනට ලංා.ව ලං3.00 ග ක් ලං
සේපසලීප ලංදි වකදී.

2019.09.05 - ගා.ව ලං11.00

කාසු ලංවැසූ ලංශ්ුසම ලං ලං
ශ්වෘ  ලං මණු ලංකැගේ.

Bid No. – SUSL/R/1043/10/2019/88
Bid for the Supply of Computer &
Computer Accessories for CODL

 ලං
04.ශ්රි ලංකා ස ලංසගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකගස ලංසම ව ලංගව  ලංරු ලං3500.00 ලංආාසු ලංග ගුව  ලංුසසවුරවක් ලංඑ ක් ලංඑක් ලංකාසුව ලංසහස ලංගුවස ලං ලංඑම ලංකදුා  ලංසමු ලං
ලිඛි  ලංඅපදු්පා ක් ලංඉදිරිාත් ලංකිරීගම්  ලංඉ ාග්රීින ලංාසවසගව්  ලංස ස  ලංක ලංස්පපූේ් ලංගේඛ  ලං ට්ටකපක් ලංකගසු  ලං ලංහැකිප.

05.ිනපලුම ලංකාසු ලංසඳහස ලංව ේ ලංපිටා  ලංහස ලංඅ නු ලංපිටා  ලංගකස ලං ලංසකකුණු ලං ළ ලං ට්ටක ලංග ක් ලංගව  ලංගව ම ලංව ද්රස ලං ගස ලංලිපි ලං වම ලංවක ලංගහස ලංාවස ලං ැව  ලං
එක් ලංලිපි ලං වමප ට ලංගහස ලංව ද්රස ලං ගස ලංකාසුගඅ ලංඅ ා ප ලංලිපි ලං වමගස ලංඉහක ලංව ්ප ලංග ළවගේ ලංසඳහ්  ලං ම ලංඉදිරිාත් ලං කම්ුරප. ලං ලං
06.ස්පපූේ් ලං ම  ලංක ලංකාසු ලංගේඛ  ලංසභාපති, ප්රස්පපානන කමිුවවසසැපුම්ප ංාංයය , ශ්රි ලාංකා සගරගව ව විය්ව විනයාලය,ලගලිහුේඔය, 70140 ලං
ප  ලංලිපි පට ලං2019/09/05 ලංදි  ලංකාසු ලංවැමාමට ලංගාම ලංකැගග  ලංාරිදි ලංලිපසාදිාචි ලං ැාෑගක්  ලංඑවීම ලංගහෝ ලංඅි ්  ලංගු ශ්ත් ලංාසමදීම ලං ළ ලංහැකිප.රමස ලං
වී ලංකැගග  ලංකාසු ලංරි ක්ගවා ලං මනු ලංකැගේ. ලංඉදිරිාත් ලං ම  ලංක ලං ලංකාසු ලංකාසු රුව්  ලංගහෝ ලංවුන් ග  ලංියගපෝිත ප්  ලංඉදිරිපිටදී ලංකාසු ලංවැසූ ලංශ් ුසම ලං
ශ්වD  ලං මනු ලංකැගේ.
07.ශ්වවවශ්යසකගස ලං ලංරස්පාස  ලං ිටු  ලංීරම්ප ලංඅවසස  ලංීරම්ප ලංව  ලංඅ ම ලංන ෑම ලංකාසුවක් ලංකිිනදු ලංැ් වීමකි්  ලංග මව ලංර ි ක්ගවා ලංකිරීග්ප ලං ලං
අයිි ප ලං ලංශ්රි ලංකා ස ලංසගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකප ලංසුරගඅ. ලංිටක ලංු්්  ලං ැඳව  ලංක ලංඅයි මප් ගු්  ලංිටකදී ලංු්  ස ලංරමස්ප ලංඅු//වැි  ලංකිරීම ලං
ශ්වවවශ්යසකගස ලංඅමතම ප ලංාරිදි ලංගඅ. ලං
08.ග්ප ලංස්පග් ධව ලංවැි දුම ලංග මුරරු ලං045-2280311 ලංය මීරගම්  ලං ලංසහ සම ලංල්කයසධිකා සරී ලං/සැාම්්ප ලංගවි ්  ලංහස ලංඅ ාග  ලංගවේ ලංඅ ඩශ්පට ලං
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