
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම 

  

අධ්යාපන අ අමාතයාංශයේ කඩ කසිාඅව අශයේ යතා  ඳඳාා න්දීය  ය  ක  ජඅා ්රම   තක  

ලැබුණු, රාජය මුද්රය ඳංඳථාා කත ාාරීයමත ිය ිතත කම්රික් ට කත්්ද 675ක ක කසිාඅව 

කත්ග   ඳමුපන කාර ඳංර්ධ්අ කිපන ාර්තකේ්දතුකේ අධීක් ටෂය   තක  රාක ්ද ියශයේ ථකාශයේ අ  

කිරීම, ප්රාාඅ  ඳා කග්සබෑම ඳඳාා ිතල ගය්ද කැඳවීම. 

 

කත්දසර් අංක DCD/2/4/17/2022 
 

 

 

 

 

වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුල 

දනො.330, යනියන් දඳදදව, 

දකොෂඹ 02. 

  



 

 

 

පන ටුඅ 

 
01. ලංසුකරු්දත උපන කිඳථ, කපන ්දු කක්්දකේඅව ඳා ලංසුකරුකේ ගකීම. 

02. ලංසු නදිරිපන  කිරීකේ ආකෘති . 

03.  ිතල ගය්ද නදිරිපන   කිරීකේ ි ත පන ත්රිකා. 

04. ලංසු ිතලගය්ද. 

05. ආකෘති පන ත්ර. 

i. ලංසු සුරක් ටෂය . (Bid Security) 

ii. කාර්  ඳාධ්අ සුරක් ටෂය . (Performance Security) 

iii. ලංසු පිළිගැනීම. (Letter of Acceptance) 

iv. ගිවිසුේ පන ත්ර . 

 

  



 

 

 

01. අධ්යාපන අ අමාතයාංශයේ කඩ කසිාඅව අශයේ යතා  ඳඳාා න්දීය  ය  ක  ජඅා ්රම  

 තක  ලැබුණු, රාජය මුද්රය ඳංඳථාා කත ාාරීයමත ිය ිතත කම්රික් ට කත්්ද 675ක ක 

කසිාඅව කත්ග   ඳමුපන කාර ඳංර්ධ්අ කිපන ාර්තකේ්දතුකේ අධීක් ටෂය   තක  රාක ්ද 

ියශයේ ථකාශයේ අ  කිරීම, ප්රාාඅ  ඳා කග්සබෑම ඳඳාා වූ ලංසුකරු්දත, 

උපන කිඳථ, කපන ්දු කක්්දකේඅව ාා ලංසුකරු්දකේ ගකීම. 

 

01. දකොෂඹ 02, යනියන් දඳදදව, අංක 330 හි පිහිටි වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුල, අධයළඳන 

අමළතයළංදඩ කසදළඅව අලයතළලය වශළ නන්ීයය යය දය නනළ ්රමය යතද  ෆුණු,, රළනය මුද්රය 

වංවහථළල දලත භළරීයමත නියමිත දමට්රික් ට දතොන් 6750 ක කසදළඅව දතොගය  වමුඳකළර වංලර්ධන 

දදඳළර්තදේන්තුදේ අධීක් ටයය යතද  ලරළදයන් නිහකළනය කිරීම, ප්රලළශනය වශ දගොසෑම 

වශළ මි ගයන් කෆලන අතර  මින්මතු දක් ටලළ ඇති දකොන්දේඅව වශ අමුයළ ඇති උඳදේඛනලත 

අනුකල ංසු වෆකඅවය යුතුය. 

 

02. ංසු ලියවිලි කිඅවඳු අයකිරිමකින් දතොරල දමම දදඳළර්තදේන්තුදේ ගිු,ේ අංදඩීය ඳරීක් ටළ කෂ 

ශෆකිය. ංසු සුරක් ටයය “රනදඩ පිළිග  ෑෆංකුලකින්” දින 60 කත ලංගු කළසීමළලක් ට වශළ ෑළ 

දිය ශෆකිය. නෆතිනේ, අඳ කළර්යළය දලත ඳෆමිය මුදලින් වරප් දලත දගවීේ ක ශෆකිය. වරප් දලත 

දගවීමන් අනතුරුල ෑළගන්නළ රිඅවට්ඳදතහි ඡළයළ පිතඳතක් ට අයදුේඳත්රයත අමුයළ එවිය යුතුය. දේ 

වශළ දෙක් ටඳ  භළරගනු දනොෆදේ.  දමකී තෆන්ඳ  ල ඡළයළ පිතඳ  එලළ දනොමෆති අවයලුම 

අයදුේඳ  ප්රතික් ටදේඳ කරනු ෆදේ. ප්රවේඳළදන කමිටුදේ තීරයය අලවළන තීරයය දේ. 

 

03. ංසු සුරක් ටයය  වේෑන්ධ  විවහතර ඳශත දෆක් ටදේ. 

විඳථතර  ආපන සු 

කඅ්කගඅ 

ගාඳථතු 

රු. 

ලංසු 

සුරක් ටෂයකඩ 

අග  රු. ලි්ද 

ඳා ලංගු 

කාල  

කත්දසර් අංක DCD/2/4/17/2022 අධයළඳන 

අමළතයළංදඩ කසදළඅව අලයතළලය වශළ නන්ීයය යය 

දය නනළ ්රමය යතද  ෆුණු,, රළනය මුද්රය වංවහථළල 

දලත භළරීයමත නියමිත දමට්රික් ට දතොන් 6750 ක කසදළඅව 

දතොගය  වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ 

අධීක් ටයය යතද  ලරළදයන් නිහකළනය කිරීම, 

ප්රලළශනය වශ දගොසෑම වශළ මි ගයන් කෆවීම 

5,000.00 350,000.00 

ංසු විලෘත 

කරන දින අවත 

දින 60 ක් ට 

 

4. දත රළ ගන්නළ අයදුේකරු වමුඳකළර වංලර්ධන දකොමවළරිවහ වමඟ ංසු ප්රදළනය කෂ දින අවත දින 

07ක් ට ඇතුත ගිවිසුමකත අ වන් තෆබිය යුතු අතර, දකොන්ත්රළ තුමය ලගකීම රලරයය කිරීම වශළ 



 

 

ංසු ප්රදළනය ක දින අවත දින 07 ක් ට ඇතුත දකොන්ත්රළ  ලටිනළකමින් 10ක ක කළර්ය වළධන 

සුරක් ටයයක් ට (ෑඳත්රළී  ලළින ෑෆංකුලක් ට දලතින් දශ  මුදලින් වරප් දලත දගවීේ ක ශෆකිය) 

නදිරිඳ  ක යුතු අතර, 2023.03.31 දින දතක් ට නදිරියත ලංගු ලන අයුරින් නදිරිඳ  ක යුතුය. 

 

5. ලයළඳළරික රයතනයක් ට දව ලංගු ලියළඳදිංචි වශතිකදඩ පිතඳතක් ට නදිරිඳ  කෂ යුතුය. ංසුකරු 

විඅවන් එකතු කෂ අගය මත ෑේද (ලෆට්) වශළ ලියළඳදිංචි වී ඇ නේ එහි අංකය වහිතල ංසුදේ ශුේධ 

ලටිනළකම ද  ඊත අමතරල එකතු කෂ ෑේදේ ලටිනළකම ද වශන් කෂයුතුය. රයතනදඩ ලෆට් ෑදු 

ලියළඳදිංචි අංකය ංසු ඳත්රදඩ වශන් කෂ යුතු අතර ලෆට් ෑදු වශතිකදඩ වශතික කෂ පිතඳතක් ට ද 

අමුයළ තිබිය යුතුය.  

 

6. ංසු ලියවිලි පිතඳ  දදකකින් පිළිදයෂ කර, නදිරිඳ  කරනු ෑන ංසු අයදුේඳ  මුේ පිතඳත වශ 

අනු පිතඳත යනුදලන් වශන් දකොත දලන දලනම ලියුේ කලරල ෑශළ කලර දදක එක කලරයක් ට 

තුෂ ෑශළ මුද්රළ තෑළ 2022/11/28 දින  දඳ.ල. 11.00 ත දඳර වභළඳති, ප්රවේඳළදන කමිටුල, වමුඳකළර 

වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුල, දනො.330, යනියන් දඳදදව, දකොෂඹ 02 යන ලිපිනයත ලියළඳදිංචි 

තෆඳදන් එවිය යුතුය. දනොඑදවේනේ මුද්රළ තෆ ම මි ගයන් වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ 

ගිු,ේ අංදඩ ඇති ංසු දඳට්ටිදඩ තෆන්ඳ  කෂයුතු දේ. ංසු ෑශළන කලරදඩ ලේඳව නශ 

දකලදර් දතන්සර් අංකය ඳෆශෆදිලිල වතශන් කෂ යුතුය. නියමිත දිනත ශළ නියමිත දේළලත ඳසුල 

ෆදෑන ංසු ප්රතික් ටදේඳ කරනු ෆදේ. ංසු භළර ගෆනීම අලවන් ක ලශළම 2022/11/28 දින දඳ.ල 

11.00ත  ංසු විලෘත කරනු ෑන අතර, ඒ අලවහථළදේ ීය ංසුකරුත දශ  ඔහුදේ ලිඛිත ෑය  එක් ට 

නිදය ජිතදයකුත වශභළගි විය ශෆකිය. 

 

7. ංසු ලියවිේදහි අදළ අවයලු දතොරතුරු වේපූර්ය දකොත ංසුකරු විඅවන් අ වන් තෆබිය යුතුය. 

එදවේ කතයුතු දනොකිරීම ංසුල ප්රතික් ටදේඳ කිරීමත දශේතුලක් ට ලනු ඇත. ංසු ලියවිලිල වතශන් 

කරන යේ දදයක් ට කඳළ දශ  මකළ දලනවහ කදශො  ඒ වම වහථළනයකම ංසුකරුලන්දේ දකටි 

අ වන වශ දිනය දයදිය යුතුය. 

 

8. දවේලළ කතයුතු ඳෆශෆර ශරින ෑල ඔප්පු වුලදශො  දකොන්ත්රළ තුල අලංගු කිරීමත ශළ ඇඳ ෑෆඳුේකරය 

රළනවන්තක කිරීමත වමුඳකළර වංලර්ධන දකොමවළරිවහත ෑය ඇත. 

 

9. වළර්ථක ංසුකරු වමඟ ගිවිසුමකත එෂඹීදමන් අනතුරුල රඳසු දගලන ඇඳ තෆන්ඳ  ලදයන් 

භළරග  මුදේ අදළෂ ංසුකරුලන්ත රඳසු දගවීමත කතයුතු කරනු ෆදේ. එදවේම වළර්ථක ංසුකරුත 

නියමිත  ංසුල ප්රදළනය කෂ දින අවත දින 07ක් ට ඇතුෂත එය පිළිගෆනීමත අදඳොදශොව  වුලදශො  

ංසු සුරක් ටයය (Bid Security) රළනවන්තක ලන අතර, ඔහුදේ ංසුල අලංගුභළලයත ඳ  

ලන්දන්ය. 

 



 

 

10. අධයළඳන අමළතයළංදඩ කසදළඅව අලයතළලය වශළ නන්ීයය යය දය නනළ ්රමය යතද  ෆුණු,, 

රළනය මුද්රය වංවහථළල දලත භළරීයමත නියමිත දමට්රික් ට දතොන් 6750 ක කසදළඅව දතොගය  වමුඳකළර 

වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ අධීක් ටයය යතද  ලරළදයන් නිහකළනය කිරීම, ප්රලළශනය වශ 

දගොසෑම අවදු ක යුතුය.  

 

11. නිහකළනය, ප්රලළශනය ශළ දගොස ෑදේ ීය ඕනම රකළරයකින් ලන ශළනි ශළ ඳළඩු වශළ ලගකීම 

ංසුකරුලන් වතු දේ. 

 

12. ලරළදයන් නිහකළනය, ප්රලළශන වශ ගෑසළල දලත දගොස ෑම/ නෆලත ඳෆතවීම වශළ ංසුකරුදලකු 

කිඅවදු රනදඩ /දඳෞේගලික රයතනයකින් අවළදු දේඛනගත කරන ද ංසුකරුදලකු දනොවිය යුතුය. 

වභළඳති, 

ප්රවේඳළදන කමිටුල, 

වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුල, 

දනො.330, යනියන් දඳදදව, 

දකොෂඹ 02. 

 

නශත වශන් දකොන්දේඅව කියලළ ෑන ීය. දමම ංසුල පිළිගනු ෆුණලදශො  දමම 

දකොන්දේඅවලත අනුල ක්රියළ කිරීමත මම / අපි එකඟ  දලමි / දලමු. 

 

අ වන :..................................................... 

 

නම: ..........................................................                              ............................................... 

         (ෑය   නිධළරී නි මුද්රළල) 

 

නළතික ශෆඳුනුේඳ  අංකය ශළ එය නිකු  කෂ දිනය: . ............................................................................. 

 

  



 

 

 

02.  ලංසු නදිරිපන   කිරීකේ ආකෘති  

 
[දිනය] ........................... 

 

දලත: ...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

[දවේලළදය නකයළදේ නම ශළ ලිපිනය]  

 

ංසු ලියකියවිලි ඳරීක් ටළ කිරීදමන් ඳසු දකොන්ත්රළ තුදේ දකොන්දේඅව, දවේලළදය නකයළදේ අලයතළ ශළ 

ක්රියළකළරකේ වතශන අනුකල වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ .................................................... 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. (දකොන්ත්රළ තුදේ නම) 

ශළ අංක .................... දරය දකොන්ත්රළ තුලත අදළ දවේලළල ෑළීයමත අපි නදිරිඳ  දලමු. දමම ංසුදේඛන 

ල වශන්ල ඇති ඳරිදි දමම දකොන්ත්රළ තුදේ දකොන්ත්රළ  ලටිනළකම රු. ........................... (නක් ටකදමන්) 

රු. ............................................................................................................... (ලෙනදයන්) දේ. 

 

දමම ංසුල ශළ දමම ලිඛිත පිළිගෆනීම ගිවිසුමක් ට දේ. ඔෑත ෆදෑන අඩුම දශ  ංසුල පිළිගෆනීමත ඔෑ ෑෆඳී 

නෆති ෑල ද රුේ ගනිමු. 

 

දමම ංසුල ංසු දේඛනලත අලය ංසු ලංගුභළලයත අනුක ලන ෑල , ංසු ද ත ල දක් ටලළ ඇති 

ද තයන්ත අනුක ෑල අපි දමයින් තශවුරු කරමු. 

 

 

 

ෑය  පුේගයළදේ අ වන  - ...................................................................................................... 

අ වන්කරුදේ නම ශළ ත ලය - ...................................................................................................... 

ංසුකරුදේ නම  - ...................................................................................................... 

ලිපිනය    - ...................................................................................................... 

නි මුද්රළල   - ...................................................................................................... 

  



 

 

03. අධ්යාපන අ අමාතයාංශයේ කඩ කසිාඅව අශයේ යතා  ඳඳාා න්දීය  ය  ක  ජඅා ්රම  

 තක  ලැබුණු, රාජය මුද්රය ඳංඳථාා කත ාාරීයමත ිය ිතත කම්රික් ට කත්්ද 675ක ක 

කසිාඅව කත්ග   ඳමුපන කාර ඳංර්ධ්අ කිපන ාර්තකේ්දතුකේ අධීක් ටෂය   තක  රාක ්ද 

ියශයේ ථකාශයේ අ  කිරීම, ප්රාාඅ  ඳා කග්සබෑම ඳඳාා වූ ලංසු ිතල ගය්ද. 

 

01. ංසුකරුදේ නම/ රයතනය: ................................................................................................ 

 .............................................................................................................................................. 

02. ලිපිනය: ..................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

03. දුරකථන අංකය: ........................................................ 

 සෆක් ටවහ අංකය : ........................................................ 

 විදු  තෆඳ :......................................................... 

04. ලයළඳළර ලියළඳදිංචි කිරීදේ වශතිකදඩ අංකය ශළ දිනය:........................................................... 

 (ලංගු ලියළඳදිංචි වශතිකදඩ පිතඳතක් ට ඇමිිය යුතුය.) 

05. රයතනදඩ අධයක් ට ම්ඩසය/ අයිතිකරුදල  

නම දඳෞේගලික ලිපිනය 
දුරකථන අංක 

නංගම ශළ වහථළලර 

නළතික ශෆඳුනුේඳ  

අංකය 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

(දමය ප්රමළයල  දනොලන්දන් නේ අදළ විවහතර දලන  ඇමුු,මක් ට මිනන් නදිරිඳ  කරන්න) 

06. රඳසු දනොදගලනු ෑන රු ........................................   

දගව රිඅවට්ඳදතහි අංකය ශළ දිනය........................................................... 

07. රදළයේ ෑදු ලිපිදගොනුදේ අංකය: ................................................... 

(ඇ නේ ඳසු ගිය ලර්දඩ දගවීේ පිළිෑ ලළර්තළ නදිරිඳ  කෂ යුතුය) 

08. ලෆට් ෑදු අංකය: ........................................... 

(ඇ නේ ඳසු ගිය ලර්දඩ දගවීේ පිළිෑ ලළර්තළ නදිරිඳ  කෂ යුතුය) 

09. රයතනය විගයනය කරන ද ගිු,ේ ලළර්තළ නදිරිඳ  දකොත තිදේද යන්න……….  

(ඇමුු,මක් ට මිනන් වනළථ කෂ යුතුය) 

10. භළ්ඩස නිහකළනය වදශළ ශ්රී ංකළ දර්ගුල මගින් වශ ශ්රී ංකළ ලරළය අකාකළරිය මගින් 2022 ලර්ය 

වදශළ ෑළග  ලංගු වශතිකයක් ට ෑළදගන තිබිම.................... 

(ලංගු වශතිකදඩ වශතික කරන ද පිතඳ  අමුයළ තිබිය යුතුය) 



 

 

11. ඳසුගිය ලවර 03 ක නිහකළනය වශ දගොසෑම වේෑන්ධල ක්රියළකිරිේ ල විවහතර (වශතික ක 

පිතඳ  මිනන් වනළථ කෂ යුතුය - රුපියේ මිලියන 05 ත ලෆඩි)  

අනු 

අංකය 
නම ලිපිනය ලටිනළකම 

1    

2    

3    

4    

5    

 

12. දවේලළ වෆඳයුේ රයතනයක් ට විඅවන් ඔදේ දවේලළ වෆඳයීම මීත දඳර අ හිටුලළ තිදේද?  ............................. 

13. රදළයේ ෑදු දශ  රනයත දගවිය යුතු එෑඳු යේ මුදක් ට දගවීම ඳෆශෆර ශෆරීම වේෑන්ධදයන් රයතනය 

අකාකරයයකීය ලරදකරු වී තිදේද? .............................. 

14. අඩි 40 ෑශළලුේ ප්රලළශනය කිරීම වශළ ලශළම වඳයළගත ශෆකි ෑශළලුේ ප්රලළශන රථ ගයන. .................... 

15. නිහකළනය ශළ දගොසෑේ කතයුතු උඳ දකොන්ත්රළ කරුලකු දශ  නිදය ජිතදයකු මළර්ගදයන් ක්රියළ මක 

කරන්දන් නේ ඊත අදළල ලිඛිත ගිවිසුම නදිරිඳ  ක යුතුය.( රයතනය ශළ නිදය ජිත/ දකොන්ත්රළ කරු 

අතර) 

16. ංසුකරුලන් අලම ලවර 03 ක මය ශෆකියළල තක් ටදවේරු කිරිම වශළ ෑෆංකුල මගින් අදළ ංසුකරුලන්දේ 

මය ශෆකියළල වනළථ කිරිම වශළ ෑෆංකුල මලින් ෑළ ග  වශතික කරන ද දේඛන අමුයළ තිබිය යුතුය. 

17. දත රළග  ංසුකරු අදළ ගිවිසුේලත එෂඹීමත දඳර රුපියේ මිලියන 30 ක් ට ලටිනළ ෑශළලුේ ප්රලළශනයත 

අදළ රක් ටයළලරයයක් ට නදිරිඳ  ක යුතුය. 

18. ංසුකරු අලම ලදයන් රුපියේ මිලියන 05 ක කළරක ප්රළේධන අලයතළලය වේපූර්ය ක යුතුය. 

  මළ විඅවන් නශත වශන් කරන ද ප්රකළය වතය ෑල  නිලෆරදි ෑල  ප්රකළ කරමි. තලද ශ්රී ංකළ 

ප්රනළතළන්්රික වමළනලළීය නනරනදඩ ඳල නළ නීති රීති ලත ශළ කලින් කත ශඳුන්ලළදදනු ෆබිය ශෆකි නීති 

රීති ලත එකඟලද ංසු දකොන්දේඅව ශළ වේෑන්ධ දවේලළ දකොන්දේඅව ලත එකඟ ලන ෑල ප්රකළ කර අවටිමි. 

  මළදේ දවේලළ වෆඳයුදේ අවළර්ථකභළලය දශ  ංසු දකොන්දේඅව දශ  දලන  නීති රීති උේංඝනය 

කිරීම යන ඕනම කළරයයක් ට දශේතුදකොත දගන මළදේ දවේලළ වෆඳයුම අලංගු කිරීමත දශ  ඳල නළ නීතිමය 

ප්රතිඳළදනයන් යතද  දලන  දඬුලමකත යත වීමත එකඟ ලන ෑලද ප්රකළ කර අවටිමි. 

 

අ වන :..................................................... 

නම: ..........................................................    …………………………………… 

ෑය  නිධළරී නි මුද්රළල 

 

නළතික ශෆඳුනුේඳ  අංකය ශළ එය නිකු  කෂ දිනය: ..............................................................................



 

 

ක4. අධ්යාපන අ අමාතයාංශයේ කඩ කසිාඅව අශයේ යතා  ඳඳාා න්දීය  ය  ක  ජඅා ්රම   තක  

ලැබුණු, රාජය මුද්රය ඳංඳථාා කත ාාරීයමත ිය ිතත කම්රික් ට කත්්ද 675ක ක කසිාඅව කත්ග   

ඳමුපන කාර ඳංර්ධ්අ කිපන ාර්තකේ්දතුකේ අධීක් ටෂය   තක  රාක ්ද ියශයේ ථකාශයේ අ  කිරීම, 

ප්රාාඅ  ඳා කග්සබෑම ඳඳාා වූ ිතලගය්ද. 

 

අයිතම  
එක් ට බාාලුමක් ට (අඩි 4ක ) 

ඳඳාා ගාඳථතු රු. 

නිදය ජිත ගළවහතුල (Agency Fees)  

දර්ගු ලියවිලි ගළවහතුල (Customs Documentation Charges)  

ලරළය දමදශයුේ ගළවහතු (Port Handling Charges)  

දර්ගු පිරික් ටසුේ ගළවහතු (Custom Examination Charges)  

ප්රලළශන ගළවහතු (දකොෂඹ ලරළය අවත රළනය මුද්රය නීතිගත 

වංවහථළල-ඳළනලුල.) 
 

දගොසෑම වශළ ගළවහතු  

දලන  ප්රලළශන ගළවහතු  

දලන  ගළවහතු ඇ නේ වශන් කරන්න. 

1. ............................................. 

2. ............................................ 

3. ............................................ 

4. ............................................ 

5. ............................................ 

 

 

එකතුල  

  

ෑශළලුේ  ගයන  (රවන්න ලදයන්) 270 

ඒ අනුල ෑශළලුේ 270 වශළ එකතුල  

(-) ලට්තේ ……..%  

උඳ එකතුල   

(+) ලෆට්……..%  

මුලු එකතුල  

 

මුලු මුද අකුදරන් - රු. ............................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

අ වන :..................................................... 

නම: ..........................................................                                ............................................... 

         (ෑය   නිධළරී නි මුද්රළල) 



 

 

 

නළතික ශෆඳුනුේඳ  අංකය ශළ එය නිකු  කෂ දිනය: ............................................................................. 

 



 

 

   

ක5. ආකෘති පන ත්ර 

 

Bid Security 

[This Bank Guarantee form shall be filled in accordance with the instructions indicated in 
brackets] 

------------------------------------ [insert issuing agency’s name, and address of issuing branch or 
office] --------------- 

Beneficiary: Commissioner, Department of Co-Operative Development, No330, Union Place, 
Colombo 02.  

Date: ----------------------------------- [insert (by issuing agency) date] 

Bid Security No.: ----------------------------------------- [insert (by issuing agency) number] 

We have been informed that -------------------- [insert (by issuing agency) name of the Bidder; if a 
joint venture, list complete legal names of partners] (hereinafter called "the Bidder") has 
submitted to you its proposal dated ------------------- [insert (by issuing agency) date] (hereinafter 
called "the Proposal") for the supply of ------------- [insert name of Supplier] under Invitation for 
Proposals No. ---------------------------------- [insert IFB number] (“the IFB”). 

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Proposals must be supported by a 
Proposal Guarantee. 

At the request of the Bidder, we ---------------------------------- [insert name of issuing agency] 
hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ----
------------------- [insert amount in figures] ------------------------ [insert amount in words]) upon 
receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the 
Bidder is in breach of its obligation(s) under the bid conditions, because the Bidder: 

(a)  Has withdrawn its proposal during the period of bid validity specified; or 
(b)  Does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders 

(hereinafter “the ITB”); or 
(c)  Having been notified of the acceptance of its Bid by the Purchaser during the period of bid 

validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses 
to furnish the Performance Security, in accordance with the ITB. 

This Guarantee shall expire: (a) if the Bidder is the successful bidder, upon our receipt of copies 
of the Contract signed by the Bidder and of the Performance Security issued to you by the Bidder; 
or (b) if the Bidder is not the successful bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy of 
your notification to the Bidder that the Bidder was unsuccessful, otherwise it will remain in force 
up to ----------------- (insert date) 

Consequently, any demand for payment under this Guarantee must be received by us at the office 
on or before that date. 

_____________________________  

[signature(s) of authorized representative(s) ] 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Performance Security 

[Note: the purchaser is required to fill the information marked as “*” and delete  this 
note  prior to selling of the bidding document] 

[The issuing agency, as requested by the successful Bidder, shall fill in this form in 

accordance with the instructions indicated] 

 

--------------------------- [Issuing Agency’s Name, and Address of Issuing Branch or Office] -------
- 

*Beneficiary: Commissioner, Department of Co-Operative Development, No330, Union Place, 
Colombo 02. 
 

Date: ------------------------------ 

Performance Guarantee No.: ------------------------- 
 
We have been informed that ----------------- [name of Supplier] (here in after called “the 

Supplier") has entered into Contract No. --------------- [Reference number of the contract] dated-

------------ with you, for the -------------- Supply of ------------------- [name of contract and  brief 

description] (hereinafter called "the Contract"). 

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance 
guarantee is required. 

 
At the request of the Supplier, we ---------------- [name  of  Agency]  hereby  irrevocably  
undertake to pay you any sum or sums  not  exceeding  in total  an amount  of  ------------ 
[amount in figures] (--------------) [amount in words], such sum being payable in the types and 
proportions of currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your 
first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in 
breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to show 
grounds for your demand or the sum specified therein. 

 
This guarantee shall expire, no later than the …. Day of ……, 20... [Insert date, 28 days beyond 
the scheduled completion date including the warranty period] and any demand for payment under 
it must be received by us at this office on or before that date. 
 
 
[signature(s)] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Letter of Acceptance 

[Letterhead paper of the Employer] 

 

Notes on Standard Form of Letter of Acceptance 

 

The Letter of Acceptance will be the basis for formation of the Contract as described in 
Clauses 25 of the Instructions to Bidders.  This Standard Form of Letter of Acceptance should 
be filled in and sent to the successful Bidder only after evaluation of bids has been 
completed. 

[Date] 

 

To:  [name and address of the Service provider] 

 

This is to notify you that your Bid dated [date] for providing services [name of the Contract and 

identification number] for the Contract Price of [amount in numbers and words], as corrected and 

modified in accordance with the Instructions to Bidders is hereby accepted by us. 

You are hereby instructed to proceed with the execution of the said contract for the provision of 
Services in accordance with the Contract documents. 
 
Authorized Signature: …………………………………………………………………………… 

 

Name and Title of Signatory: ……………………………………………………………………. 

 

Name of Agency::   ………………………………………………………………………………. 
 



 

 

   

AGREEMENT 

 

This Agreement made the ...................... [Date] between ………………… [Name] 

holding The Commissioner, Department of Co-Operative Development in the Government of 

the Democratic Republic of Sri Lanka (hereinafter called “the Employer”) for himself and 

him successors in the said office for the time being, acting for and on behalf of the 

DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA (hereinafter sometimes 

referred to as the Republic of Sri Lanka) of the one part and 

…………………………………...………………. [Name, Post, Company Name, Address] 

(hereinafter designated “the contractor”) of the other part. 

 

WHEREAS the Employer desires that the contractor execute 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(hereinafter called and referred to as “the works”) and the Employer has accepted the Bid 

by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of 

any defects therein. 

The Employer and the Contractor agree as follows: 

 

01.   In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are 

respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to, 

 

02.    In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as 

Indicated in this Agreement, the Contractor hereby convents with the Employer to execute 

and complete the works and remedy any defects therein, in conformity in all respects with 

the provisions of the Contract. 

 

03.    The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the 

execute and completion of the Works and remedy any defects therein, the Contract price 

of such other sum as may become payable under the provision of the Contract at the time 

and in the manner prescribed by the Contract. 

   

04.     The Contractor hereby covenants with the Employer to protect all archeological 

items therein, also the contractor should present the progress when the Employer’s 

request. 

 

IN WITNESS whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the 

day and year first before written in accordance with laws of Sri Lanka.   

 

         

     Authorized signature of Employer    Authorized signature of Contractor 

     COMMON SEAL     COMMON SEAL 

 

         

In the presence of: 

 

    WITNESSES: 



 

 

   

 

1. Name and NIC No ………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

Signature   ...………………………………………………………   

                                             

    Address   ………………………………………………………… 

     …………………………………………………………   

2.  Name and NIC No ………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

Signature   ...………………………………………………………   

                                             

    Address   ………………………………………………………… 

    ………………………………………………………… 


