
 

 

ශ්රී ලංකා   ලංඅග්නිදිග ලංවිශ්වවිද්ය කය 

2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 

2019 වර්ෂය සඳහා මතු සඳහන් භාණ්ඩ සහ සසේවා සැපයීම සවනුසවන් ශ්රී කිංකා අග්නිදග විශ්වවිද්යාකය සමඟ 

ලියා පදිංචි වීමට මනාපැති රාජ්ය සද්පාර්මසම්න්තු, රාජ්ය වයාපාර, රාජ්ය සිංස්ථා, පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්, 

සේශීය නිසයෝජිමයින්, නිශප්ාද්කයින්, සවසෙන්ද්න්, වයාපාර සිංවිධාන සහ සකොන්ත්රාත්කරුවන් සගන් 

අයදුම්පත් කැඳවනු කැසේ. 

භාණ්ඩ සහ සසේවා කාණ්ඩ එකකට වඩා වැඩි ගණනක ලියාපදිංචි වීමට සැපයුම්කරුවකු අසේක්ෂා කරන්සන් 

නම්, එම එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා සවන සවනම අයදුම්පත් සකස්කර එකම කවරයක බහා එවිය යුතුය. ලියා 

පදිංචිය සිදු කිරීමට අසේක්ෂා කරන සෑම කාණ්ඩයක් සඳහාම එම එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා නැවම සනොසගවන 

රු ලං 1,000/= කමැම්පතු මුද්කක් සගවිය යුතු සේ. අයදුම්පම සමඟ දින ලං 90  වකිංගු කාකයක් සහිමව 

මූකය ධිකා  ී, ශ්රී ලං කා   ලං අග්නිදිග ලං විශ්වවිද්ය කය යන නමට ආමන්ත්රණය කරන කද් බැිංකු අණකරයක් සහෝ 

විශ්වවිද්යාකසේ සරෆ ් සවම සගවන කද් කුවිමාන්සියක් ඉදරිපත් කක යුතුය. ලියාපදිංචිය අසේක්ෂාකරන 

සැපයුම්කරුවන්ට www.seu.ac.lk යන විශ්වවිද්යාක සවේ අඩවිසයන් අවශය සමොරතුරු කබාගම හැක. 

චෙක්පත් ලංසහ ලංමුද්ල් ලංඇණවුම් ලංබ රගනු ලංචනොකැචේ. මීට අනුකූක සනොවන අයදුම්පත් ප්රතික්සශේප කරනු කැසේ. 

සැපයුම්කරුවන් විසින් වයාපාර ලියාපදිංචි සහතිකසේ ද්ක්වා ඇති වයාපාර කටයුත්ම සඳහා පමණක් 

ලියාපදිංචිය ඉල්කා සිටිය යුතුය. 

ඕනෑම අයදුපමක් පිළිගැනීසම් සහෝ ප්රතික්සශේප කිරීසම් අයිතිය විශ්වවිද්යාකය සතුසේ. යම් සැපයුම්කරුසවකු 

කිංසු කැඳවීම සිදුකරන කද් අනුගාමී අවස්ථාවන් තුන (03) කදී ප්රතිාාර ද්ැක්වීමට අසපොසහොසත් ූවවසහොත් එම 

සැපයුම්කරුවන්සග් නාමය 2019 වර්ෂසේ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්සග් නාමසල්ඛණසයන් පූර්ව 

ද්ැනුම්දීමකින් සමොරව ඉවත් කරනු ඇම. සාමානයසයන් භාණ්ඩ සහ සසේවා සඳහා මිෙ ගණන් කැඳවීම ලියා 

පදිංචි සැපයුම්කරුවන් සවම සිදු කරන නමුත් අසනකුත් මරඟකාරී අර්පණකරුවන්සගන් අවශය අවස්ථාවන්ී 

දී මිෙගණන් කැඳවීසම් අයිතිය විශ්වවිද්යාකය සතු සේ. 

2019 වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි ූව සැපයුම්කරුවන් විසින් දන 45 ක ණය කාකසීමාවක් කබාදීමට එකඟ විය 

යුතුය. යම් සැපයුම්කරුවකු ඉහම සඳහන් සකොන්සේසිය ලියාපදිංචිසයන් පසුව සහෝ කඩ කරයි නම් එවැනි 

සැපයුම්කරුවන් අසාදු සල්ඛන ගම කරනු කැසේ. සැපයුම්කරු එකතුකක අගයමම බදු (VAT) සගවීමට 

වගකීමැති සැපයුම්කරුසවකු නම් අද්ාක එකතුකක අගය මම බදු සහතිකසේ සහතික කරන කද් පිටපමක් 

අයදුම්පම සමඟ එවිය යුතුය. එසසේ සැපයුම්කරුවකු එකතුකක අගය මම බදු වගකීමට බැඳී සනොමැති නම් 

ආද්ායම් බදු සද්පාර්මසම්න්තුසවන් මෑමක දී ගත් බදු නිද්හස්වීසම් සහතික පමක් අයදුම්පම සමඟ ඉදරිපත් කක 

යුතුය. සියලුම අයදුම්කරුවන් විසින් අයදුම්පත්රය සමඟ වය ප රය ලංලිය පදිාචි ලංකිීචම් ලංසහති චේ ලංපිටපතක් එවිය 

යුතු අමර ඉහම සඳහන් සහතිකපත් ඉදරිපත් කිරීමට අසපොසහොසත්වන අයදුම්පත් ප්රතික්සශේප කරනු කැසේ. 

අයදුම්පත් එවන ලියුම් කවරසේ වම්පස ඉහක සකෙවසර් "සැපයුම් රුවන් ලං ලිය පදිාචි ලං කිීම ලං - ලං 2019"සකස 

සඳහන් කර සහ  ර ලංමූකය ධිකා  ී, සැපයුම් ලංඅාශය, ශ්රී ලංකා   ලංඅග්නිදිග ලංවිශ්වවිද්ය කය, විශ්වවිද්ය ක ලං්ද්ය නය, 

ඕලුවිල් ලං# 32360 යන ලිපිනයට 2018.12.26 ලංදිනට ලංචහෝ ලංඊට ලංpචපර කැසබන පරිද ලියා පදිංචි මැපෑසකන් එවිය 

යුතුය. 

සම් පිලිබඳ වැඩි විස්මර විශ්වවිද්ය කසේ සවේඅඩවියට පිවිසීම මගින් කබ)ගම හැක. (www.seu.ac.lk) 

චල්ඛ  ධිකා  ී 

ශ්රී ලංකා   ලංඅග්නිදිග ලංවිශ්වවිද්ය කය, 

විශ්වවිද්ය ක ලං්ද්ය නය,  

ඕලුවිල් ලං# 32360 

http://www.seu.ac.lk/

