ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ථාව
2023 වසර සඳහා තේශීය සැපයුම්කරුවන් හා
තකාන්රාත්කරකරුවන් යායාපංං ක රිම
(බී/52/2022)
පහෙ සඳහන් සැපයුම් සහ තස්වාවන් සඳහා ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ථාත
යායාපංං ක වී ට අතේක්ෂිෙ අයම්ම්කරුවන්හට ම අයම්ම්පත්කර 2022 න ොවැම්බර් මස 15
වැනි දි
1500 පැය දක්වො (පැය 0900 – 1215 දක්වොත් පැය 1245 -1500 පමණි) අප
කාර්යාලතයන් ලබාගෙ හැරි අෙර www.ceyptco.gov.lk දරණ ආයෙනික තවබ් අඩවිය ගින්
ද බාගෙ කර හැක.

ඒ : සැපයුම්
1. වායු සමීකරණ යන්ර සහ පපාංග
2. බැටම (වාහන සඳහා / ආතරෝපනය කළ හැරි)
3. ඇඳ ඇතිමයා, තකාට්ට පර, ටී ෂර්ට්, අත්කරිස්නා, වාහන ඔප දැමිතම් තරං (Polishing Cloths),
කපු වැරයා (Cotton Waste)
4. පමගණක යන්ර ආ්රිෙ පපකරණ (තටෝනර්,කාට්මජ්,සීඩි,මබන් සහ තවනත්කර,,,,)
5. පමගණක ජාලගෙ රිමතම් පපකරණ
6. පමගණක ආ්රිෙ පපාංග (ප්රින්ටර්, ස්කැනර්, යු.පී.මස් සහ තවනත්කර)
7. කාඩ් තබෝඩ් ඇසුරුම්
8. විම්යා හා ඉතලක්ට්තරානික්ට් පපකරණ (රූපවාහිනි, විම්යා පංකා, විම්යා තක්ට්ෙල, ගණක
යන්ර, කැ රා සහ තවනත්කර..)
9. විම්යා හා ඉතලක්ට්තරානික්ට් අතමෙ හා පපාංග (ස්විච්, බල්බ, වයර් සහ තවනත්කර)
10. සා ානය ඉංරිමම් ්රවය (ඇණ,මුමච් ක,ජී.අතම පතමේප, යකඩ ෙහඩු, පීවිසි පතමේප හා
පපාංග සහ තවනත්කර)
11. සැහැල්ු යන්ර සුර සහ ආයුධ
12. කාර්යාලීය පපකරණ (ගණක යන්ර, ඡායා ිටපත්කර යන්ර, ෆැක්ට්ස් යන්ර, අත්කරිටපත්කර
යන්ර සහ තවනත්කර..)
13. කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ ( වාතන් /දැව)
14. කාර්යාලීය යාි ්රවය (පෑන්, පැන්සල්, යාි කවර, කඩදාසි සහ තවනත්කර)
15. තීන්ෙ වර්ග (සියළු තීන්ෙ වර්ග , ඉන ල්, ම ල්ෂන් සහ තවනත්කර)
16. පුේගල ආරක්ෂක හා ්රත සම් පපකරණ
17. බටහිර ඖෂධ වර්ග
18. ේලාස්ික්ට් ඇසුරුම් (Poly Cans, /තපායාතින් බෑග් (Poly Bags) සහ තපායාතින් බෑග් මු්රණ
කටයුතු
19. මු්රණ කටයුතු
20. සපත්කරතු (Safety Shoes, Pump Shoes, Work Boots, Gum Boots, Sandals etc..)
21. ආරක්ෂක නිල ඇුමම් (හිස් වැසුම් වර්ග, බඳපි,බැජ් තවනත්කර
22. ටයර් සහ ියුබ්
23.නිල ඇම්ම් තරං ( කයාසම් සහ කමිස තරං )

බී : වැඩ /තස්වාවන්
01. තගාඩනැගියා, ිවිසුම්
ාර්ග සහ අංගන ඉංරිරීම් හා අුත්කරවැඩියාව, ඉන්ධන
ිරවුම්හල් වල පරණ යකඩ ෙඩාග ඉවත්කර රිම , ෙඩාග ස්ථාපනය රිම නල මලී
හා රුියල් මියායන තදකට (02) අඩු විනාක ක්ට් ඇති අතනකුත්කර සිවිල් ඉංජිතන්රු ය
වැඩ කටයුතු
02. වාහන අුත්කරවැඩියාව හා නඩත්කරතුව (කාර්මික/විම්යා /ින්ොරු සහ ින්කමන් /වායු
සමීකරණ/සීට් කවර දැමී සහ අේතහෝල්ස්ි වැඩ/විල් මලතමන් න්ට්)
03. සියළු වර්ග වලට අයත්කර වාහන තස්වා රිම (පුර්ණ/අර්ධ)
04. ඇළුමිනියම් ිමසැකසුම් වැඩ (තදාර, ජතනල් සහ සිවියා )
05. ඉඩම් සහ තගාඩනැගියා වල මිණුම් කටයුතු
06. ධය වායුසමීකරණ පේධති වල තස්වා කටයුතු
07. ස්ේයාට් වර්ගතේ වායුසමීකරණ පේධති වල තස්වා කටයුතු
08. භුමි අලංකරණ කටයුතු /ඉන්ටර්තලාක්ට් වර්ගතේ ගල් ඇතිරී
09. පමගණක සහ පමගණක මු්රණයන්ර අළුත්කරවැඩියාව සහ තස්වා කටයුතු
10. ගිනි හා ්රත සම් කටයුතු සඳහා භාවිොකරණ පපකරණ අළුත්කරවැඩියාව හා තස්වා
කටයුතු

“සැපයීම්” සඳහා අයම්ම්පත්කර
“සැපයීම්” සඳහා අයම්ම්පත්කර ආපසු තනාතගවනු ලබන රු.300.00 ක මුදලක්ට් (රු 260.87 +
15% මකතු කළ අගය ෙ බේද තගවා ඒ ස ඟ කරනු ලබන යාඛිෙ ඉල්ලී ක්ට් ඟින් අප
කාර්යාලතයන් ලබා ගෙ හැක. මක්ට් වර්ගයකට වඩා යායාපංං ක වී ට බලාතපාතරාත්කරතු
වන අයම්ම්කරුවන් ම සෑ අ ෙර වර්ගයක්ට් සඳහා රු.300.00 (රු 260.87 + 15% මකතු
කළ අගය
ෙ බේද) අ ෙර තගවී ක්ට් කළ යුතුය. (ත
සැපයීම් සඳහා ්රවය
නිෂ්පාදකතමන්, නිතයෝජිෙතමන් තහෝ ගබඩාකරුවන් ප ණක්ට් යායාපංං ක කර ගන්නා බව
කාරුණිකව සලකන්න.
සැපයීම්කරුවන් සහ තකාන්රාත්කරකරුවන් යායාපංං කයට අදාල සියු අයම්ම්පත්කර ලංකා
ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ථාත ආයෙනික තවබ් අඩවිතයන් (www.ceypetco.gov.lk/public
tenders/registration forms) බාගෙ කරගෙ හැක.

“ඉංරිමම් /තස්වා” සඳහා අයම්ම්පත්කර
“ඉංරිරීම් /තස්වා” සඳහා අයම්ම්පත්කර ආපසු තනාතගවනු ලබන රු .300 ක්ට් (රු 260.87 + 15%
මකතු කළ අගය ෙ බේද) තගවා ඒ ස ඟ කරනු ලබන යාඛිෙ ඉල්ලී ක්ට් ඟින් අප
කාර්යාලතයන් ලබාගෙ හැක.
ගරාජ් සහ වාහන තස්වා ආයෙන ( බී 2,3 ) යන අංශ සඳහා යායාපංං ක වීතම්ං බස්නාහිර
පළාතෙහි යායාපංං ක ගරාජ්/තස්වා ආයෙන හිමියන් ප ණක්ට් තස්වා සැපයුම් කරුවන්
තලස යායාපංං ක කර ගනු ලැතබ්.
“සැපයීම්’’ සහ ‘’තස්වා’’ සඳහා මිල ගණන් ඉංමපත්කර රිම ට තනාහැරි වන සහ පවරන
ලද සැපයීම් සහ තස්වා නිසියාකාරව ඉටු රිරී ට තනාහැරි වන පාර්ශවයන්තග්
යායාපංං කය අතහෝසිවී ට ඉඩ ඇති බව කරුණාතවන් සලකන්න.
‘’සැපයීම්’’ සහ ‘’තස්වා’’ සඳහා තගවීම් රිමතම් කාලය ංන තිහ (30) රි.
2022 වසර සඳහා යායාපංං ක වී ඇති ආයෙන 2023 වසර සඳහා නැවෙ යායාපංං ක විය
යුතුය. “සැපයීම්” සහ “තස්වා” සඳහා මිල ගණන් කැදවී යායාපංං ක ආයෙන වයාන් සිම්
කරන අෙර අවශය අවස්ථාවන්හී  ං යායාපංං ක තනාවන ආයෙනවයාන් ද මිල ගණන්
කැදවීතම් අතමතිය ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගෙ සංස්ථාව සතුවනු ඇෙ.
සම්පුර්ණ කරන ලද අයම්ම්පත්කර තකා සාමස් තේශිය ආදායම් තදපාර්තුතම්න්තුව ඟින්
වැට් බම් තගවී සඳහා ඉංමපත්කර කරන ලද යාිය ද ස ඟ 2022 න ොවැම්බර් මස 16 වැනි
දි
1600 පැයට න ෝ ඊට නපර පළමු හල තනා 609 තදාස්ෙර ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා
ාවෙ, තකාළඹ 09 හි ිහිි ්රසම්පාදන හා ගබඩා කාර්යාංශයට ලැියය යුතුය.
්ර ාද වී ලැතබන අයම්ම්පත්කර ්රතිතක්ෂප කරනු ලැතබ්.
පැහැංයා කර ගැනී ට තවනත්කර කරුණු ඇතොත්කර ම්රකථන අංක 011 5455333-6 සහ (ෆැක්ට්ස්
011 -5455424) තහෝ supplies@ceypetco.gov.lk යන විදුත්කර ෙැපැල් යාිනය
ඟින්
ා
අ ෙන්න.

කළ ණාකාර (්රසම්පාදන හා ගබඩා)
සභාපති
තදපාර්තුතම්න්තු ්රසම්පාදන කමිටුව) තවනුවට
පළමු හළ, ලංකා ඛනිජ නීතිගෙ සංස්ථාව,
තනා 609, තදාස්ෙර ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා ාවෙ
තකාළඹ 09.

