Sabaragamuwa University of Sri Lanka
Invitation for bids (IFB)
The Chairman - Procurement Committee, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, invites bids from prospective
bidders for following proposed construction work.
Ref. No

Scope of Work

SU/CWP/01/221 Aluminium Partition
Work of
Mungastenna
Building at Faculty of
Agricultural Sciences
*

Non refundable
fee for per set of
Bidding
document.
(Rs.)

500.00

Estimate
(Rs.)

CIDA*
Grade

609,000.00

C 9 or
above

Bid
Security
(Rs.)

9,135.00

Period of
Construction

21 Days

(Earlier ICTAD)

Bidding documents may be inspected and collected from the office of the Senior Assistant Registrar Capital Works
and Planning of Sabaragamuwa University of Sri Lanka from 09.00 a.m to 2.30 p.m on normal working days from
07th December 2017 to 27th December 2017.
Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB).
Bidding documents will be issued to bidders or their authorized agents only on production of a letter of request for
documents on the business letter head. The bidders can purchase tender conditions and bidding documents until
2.30 p.m. on 27.12.2017 during working days by paying non refundable cash fee specified above, to the University
shroff.
Bidders must have a valid ICTAD registration (Now CIDA) at the time of submission of bids and must submit a
proof of such registration with bid submission.
Bidders are advised to ensure that they possess required Financial and Technical capabilities as stipulated in the
instructions to bidders and conditions of bid of respective bidding documents.

Sealed bid may be dispatched either by registered post or hand delivered to the Chairman, Procurement Committee,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P.O. Box 02, Belihuloya, on or before 2.30 p.m. on 28.12.2017. The
reference Number should be clearly indicated on the top left hand corner of the cover of the sealed bids. Late and
incomplete bids will be rejected.

Bidders or their authorized representatives will be permitted to be present at the time of opening of bids. Bids will
be opened at the Registrar’s office, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P.O. Box 02, Belihuloya, at 2.30 p.m.
on 28.12.2017 soon after the closing.
For further details, bidders may contact the office of, Senior Assistant Registrar Capital Works and Planning over
the Telephone Number 045-2280031.
University reserves the right to cancel bids without further notice and the decision of the Procurement Committee in
this regard will be final.

Chairman,
Procurement Committee
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
P.O. Box 02,
Belihuloya.
07.12.2017

ශ්රී කා ස රගමුව ව ශ්වවවශ්යසකය
ප්රර්පාස න්වීම
ශ්රී කා ස රගමුව ව ශ්වවවශ්යසක
ුැනීම 2017 රැ්පගර් මර 28 දි
යයොව  අා ය

SU/CWP/01/221

(*CIDA යන්

සර්යය

රර්පාස
මිටු රභසාති ශ්සින් ාහත ඉදිකිරීම රඳහස රාවෘත කාසු භසම
ා.ව. 2.30 තක් සිදු මයි.
නවත
ය ොයුව
කාසු යේඛ
ුසරවතුව (රු.)

පිරිවනය
ඇරවතය්ප්වතුව
(රු.)

ෘෂි ශ්යස
පීඨයට
අයත් 500.00
ව ාුරවතැන්
ුොඩ ැඟිල්ක
අලුමිනිය්ප
ාසටිෂන් කිරීම

ාමසතුව ICTAD කර හැඳින් ේ.

CIDA*
යරේණිය

609,000.00

C 9 හෝ
ඉහළ

කාසු
ඇා මය
(රු.)

9,135.00

ඉදිකිරී්ප
සකය

දි

21

ව CIDA රේණිගතුත කිරී්ප ක්වස .ත.

කාසු ලියකියශ්ලි ාරීක්ෂසව හස කගස ුැනීම මූකධ හස රැකසු්ප සර්යසක
දී 2017 රැ්පගර් මර 07 දි සිට
2017 රැ්පගර් මර 27 දි ක්වස ා.ව. 9.00 සිට ා.ව. 2.30 අතමතුම රසමස ය වැඩ ම දි වකදී සිදු ළ
හැ .
කාසු

ැඳවීම ජසති

තමඟ සරී කාසු

ැඳවී්ප ක්රමය NCB) යට ත් සිදු ේ.

කාසු ලියකියශ්ලි නිකුත් මනු කගන් න් එම ලියශ්ලි කගස ුැනීම රඳහස අසක ආයත
ගකකත් නිකධම යකු
ශ්සින් ලිපි ව ද්රසව රත ත ලිපියකින් ම ඉල්ලීමක් මත ාමණිගත.
ොන්ත්රසත්තු වනු වන් ඉහත ක්වස .ති ආාසු
ො ුව ුසරවතුව ශ්වවවශ්යසකය ය රම ව වත අත්පිට ව ලින් ුවී මන් 2017.12.27 දි ා.ව. 2.30 තක් කාසු
ලියකියශ්ලි මිකදී ුත හැ .
සියලු කාසු රුවන් සිය කාසු රමු ICTAD වර්තමස
ළ යුතුය.

CIDA) ආයත

වක වකාගු ලියසාදිාචි ල්ඛණ ඉදිරිාත්

කාසු ලියකියශ්ලි වක කාසු රුවන්ට දී .ති උා රව හස ා වස .ති
ොන් ේසි යට ත් අවවය මූකය හස
තසක්ෂණිගත හැකියසවන් ුන් තමස ාරිපූර්ණ ගව තහවුරු ම ුන් ස මන් කාසු රුවන්ට උා රව නු කැ ේ.
රාවෘත කාසු රභසාති, රර්පාස
මිටුව, ශ්රී කා ස රගමුව ව ශ්වවවශ්යසකය, තැ. ා. 02, ගලිල්ල් ය වත ලිපි
ුත ශ්ය යුතු අතම අසළ සර්ය
යොව  අා ය රාවෘත කාසු වම
ව්පාර ඉහළ
ළව ර් ාැහැදිලිව රටහන්
ම 2017 රැ්පගර් මර 28 දි ා.ව. 2.30 ාම තැාැ කන් එශ්ය යුතු හෝ ාැමිණ භසම දිය යුතුය. අර්පපුර්ණ හස
රමස වී කැ ග කාසු රතික් ෂේා
ර්.

කාසු රුවන්ට හෝ ගකකත් නි යෝජිතයන්ට කාසු ශ්වෘත කිරී ්ප අවරවථසවට රහභසගි ශ්ය හැ . කාසු ශ්වෘත කිරීම ශ්රී
කා ස රගමුව ව ශ්වවවශ්යසක
ල්ඛ සධි සරී සර්යසක
දී 2017 රැ්පගර් මර 28 දි ා.ව. 2.30 සිදු
ර්.
කාසු රුවන්හට ්ප ර්පගන්ධ යන් වැඩිදුම තොමතුරු ේ. රහ සම ල්ඛ සධි සරි, මූකධ හස රැකසු්ප අාවය,
දුම ථ අා 045 - 2280031 රව රේ රති
වැඩ ම දි වකදී කගස ුත හැ . පූර්ව ැනු්ප දීමකින් තොමව
කාසු අවකාගු කිරී ්ප අයිතිය ශ්වවවශ්යසකය රතු අතම රර්පාස
මිටු ේ ීරමණය අවරන් ීරමණය ේ.

රභසාති
රර්පාස
මිටුව
ශ්රී කා ස රගමුව ව ශ්වවවශ්යසකය
තැ. ා. 02, ගලිල්ල් ය
2017.12.07

