ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තුවේන්තුව
අංක 31, ඉසුරු මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

2023 වර්තෂය සෙහා සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදංචි කිරීම
2023 වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් ද්රවයයන් සහ සසේවාවන් සැපයීම පිණිස නිෂේපාදකයින්, ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිති,
සිංසේථා ඇතුළු රජසේ ආයතන, පිළිගත් වාණිජ ආයතන වලින් සමම සදපාර්තුසේන්තුව යටසත් ලියාපදිංචි වීමට
අයදුේපත් කැඳවනු ලැසේ.
01. ලියාපදිංචි වීම සඳහා අදාල වන අයිතම කාණ්ඩ පහත පරිද සේ.
(අ) ද්රවය සැපයීම
1. කාර්යාලයීය ලිපි ද්රවය
2. මුද්රණ හා ඡායාපිටපත් යන්ර සදහා අවශ්ය සටෝනර්, කාට්රිජ්, ඩ්රේ, රිබන් ආදය
3. සනීපාරක්ෂක ද්රවය (සබන්, විේ, කාර් සවාෂේ ආදය)
4. කාර්යාල උපකරණ (ස ාසටෝ සකාපි යන්ර ැක්සේ යන්ර ආදය)
5. කාර්යාලය ගෘහ භාණ්ඩ හා ලී බඩු උපකරණ (ලී/වාසන්/ප්ලාසේික්)
6. රසායනාගාර සඳහා රසායනික ද්රවය
7. රසායනාගාර උපකරණ
8. රසායනාගාර පාරිසභෝජය ද්රවය
9. රසායනාගාර වීදුරු උපකරණ
10. කසල බහාලන සපාලිතින් බෑග්, ජුට් ටුවයින් හා සපාලිතින්, සේනැප් ක්සලෝසේ බෑග් වර්ග
11. ටයර් සහ ියුේ
12. පරිගණක යන්ර හා පරිගණක මුද්රණ යන්ර ආදය
13. ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ ආදය
14. සියළුම හාඩ්සවයාර් බඩු (සගාඩනැගිලි උපකරණ, වයර්, සේවිච් ආද විදුලි භාණ්ඩ, වැසිකිලි හා
සනිපාරක්ෂක උපකරණ)
15. සපත්තු (විදයාගාර බූට්සේ, කැන්වසේ)
16. අත් පිසේනා, මධ්යම ප්රමාණසේ තුවා උඩු කබා සඳහා සරද
17. විෂයානුබද්ධ් සපාත් හා ප්රකාශ්න
(ආ) සැපයීය යුු වසේවාවන්ත
1. රබර් මුද්රා, ප්ලාසේික් නාම පුවරු බැනර් ආදය
2. රසායනාගාර උපකරණ අලුත්වැඩියාවන්
3. ජායා පිටපත් යන්ර, පරිගණක යන්ර , මුද්රණ යන්ර සහ පරිගණක උපාිංග අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තු
කිරීම
4. වාහන අලුත්වැඩියාව
5. වාහන වාර සසේවා කිරීම
6. වාහන වායු සමනය, වායු සමන අළුත්වැඩියාව සහ සසේවා කිරීම.
7. වාහන කුෂන් කිරීම.
8. රසායනාගාර වලින් ඉවත් කරන මෘත ශ්රීර සකාටසේ ඉවත් කිරීම
9. රසායනාගාර වලින් ඉවත් කරන රසායනික අපද්රවය ඉවත් කිරීම
10. සගාඩනැගිලි නඩත්තු කටයුතු හා අලුත්වැඩියාව

11. සගාඩනැගිලි සකාටසේ සබදා සවන් කිරීම (Partition) හා වීදුරු, ඇළුමිණියේ වැඩ හා තිර සරද සවි
කිරීේ හා ආශ්රිත කටයුතු.
12. සගාඩනැගිලි පින්තාරු කිරීම හා ආශ්රිත කටයුතු.
13. විදුලි , ජල නල නඩත්තු හා අලුත්වැඩියාව
14. කාර්ය සාධ්න වාර්තා සකසේ කිරීම හා මුද්රණය කිරීම
15. කුලී පදනම මත වාහන(වෑන් රථ) සැපයීම
(ආ) ඉවත ලන ද්රවය විකිණීම
1. ඉවතලන ද්රවය විකිණීම - (විදුරු සබෝතල් / ප්ලාසේික් සබෝතල් / කාඩ්සබෝඩ් / කඩදාසි/සරජිස ෝේ)
02. ලියාපදිංච් වීම සඳහා අයදුේ පර එක් අයිතම කාණ්ඩයකට රු.1000/- ක් බැගින් මුදලින් සගවා 2022.11.14 දන
සිට 2022.11.25 දන ප.ව 3.00 දක්වා කාර්යාල සේලාවන් තුලදී ලබාගත හැකි අතර සේූර්ණ කරන ලද අයදුේපත්
2022.11.30 දන ප.ව 3.00 සතක් භාරගනු ලැසේ. එදනට පසු ලැසබන අයදුේපත් ප්රතික්සෂේප කරනු ඇත.
03. සියලුම අයදුේපත් ආණ්ඩුසේ රස පරීක්ෂක, ආණ්ඩුසේ රස පරීක්ෂක සදපාර්තුසේන්තුව, අිංක 31, ඉසුරු මාවත,
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑසලන් සහෝ සගනැවිත් භාරදීම මගින් ඉදරිපත් කල හැකිය.
අයදුේපත් බහා එවන ලිපි කවරසේ වේපස ඉහළ සකළවසර් “2023 වර්තෂය සඳහා සැපුේකරුවන්ත ලියාපදංචි කිරීම”
යනුසවන් සඳහන් කළ යුතුය.
04. රසායනික ද්රවය (අ)-6, රසායනාගාර උපකරණ හා රසායනාගාර වීදුරු උපකරණ (අ)-7 සඳහා වන සැපයුේ කරුවන්
ලියාපදිංචි කිරීමට සපර ඇගයීේ ක්රියාවලියකට ලක් කරනු ලැසේ.
කිසිම සහේතුවක් සනාදන්වා අයදුේපත් භාරගැනීසේ/ ප්රතික්සෂේප කිරිසේ බලය අිංක 31, ඉසුරු මාවත , පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල ආණ්ඩුසේ රස පරීක්ෂක සදපාර්තසේන්තුසේ ආණ්ඩුසේ රස පරීක්ෂක සතුව ඇති බව සලකන්න.

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක
අංක 31, ඉසුරු මාවත,
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

