
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම 

  

චීන සමුහාණ්ඩුවෙන් ප්රදාානක්  වලස පාසැල් සිසුන් වෙත වෙදාාහැරීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

අධ්යාපන අමාතයාංශය වක වෙත ලැු පා පාසැල්  ඇල ඇ්    සමුපකාර සංෙර්ධ්න 

වදාපාර්තව න්තුවේ අධී් ෂණක කටවේ ෙරාවකන්  ඇශය ව්කාශය වනක කිරීම, ප්රොහන සහ 

ව ොඩෙෑම සඳහා මිල  ණන් කැඳවීම. 

 

වටන්ඩර් අංක DCD/2/4/16/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුල 

දනො.330, යනියන් දඳදදව, 

දකොෂඹ 02. 



 

 

පටුන 

 

01. ලංසුකරුෙන්ට උපවදාස්, වපොදු වකොන්වේසි සහ ලංසුකරුවේ ෙ කීම. 

02. ලංසු ඉදිරිපේකිරීව  ආකෘතික. 

03. මිල  ණන් ඉදිරිපේ කිරීව  දාේත පත්රිකාෙ. 

04. ලංසු මිල ණන්. 

05. ආකෘති පත්ර. 

i. ලංසු සුර් ෂණක. (Bid Security) 

ii. කාර්ක සාධ්න සුර් ෂණක. (Performance Security) 

iii. ලංසු පිළි ැනීම. (Letter of Acceptance) 

iv. ගිවිසු  පත්රක. 

 

  



 

 

 

01. චීන සමුහාණ්ඩුවෙන් ප්රදාානක්  වලස පාසැල් සිසුන් වෙත වෙදාාහැරීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

අධ්යාපන අමාතයාංශය වක වෙත ලැු පා පාසැල්  ඇල ඇ්    සමුපකාර සංෙර්ධ්න 

වදාපාර්තව න්තුවේ අධී් ෂණක කටවේ ෙරාවකන්  ඇශය ව්කාශය වනක කිරීම, ප්රොහන සහ 

ව ොඩෙෑම  සඳහා වූ ලංසුකරුෙන්ට, 

උපවදාස්, වපොදු වකොන්වේසි හා ලංසුකරුෙන්වේ ෙ කීම. 

 

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

වමුශළණ්ඩුදලන් ප්රදළනය්  දව ඳළවෆල් සිසුන් දලත දෙදළශෆරීම වශළ ශ්රී ංකළ අධයළඳන 

අමළතයළංය දලත ෆු පා ඳළවෆල් නි ම් ේ  වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ අධී් ණය 

යටදේ ලරළදයන් නිහකළනය කිරීම, ප්රලළශන වශ දගොබෙම වශළ මි ගණන් කෆලන අතර  

මින්මතු ද් ලළ මති දකොන්දේසි වශ අමුණළ මති උඳදල්ඛනලට අනුකල ංසු වෆකසිය යුතුය. 

 

02. ංසු ලියවිලි කිසි්  අයකිරිමකින් දතොරල දමම දදඳළර්තදේන්තුදේ ගිපාේ අංදේදී ඳරී් ළ කෂ 

ශෆකිය. ංසු සුර් ණය “රජදේ පිළිගේ ෙෆංකුලකින්” දින 60 කට ලංගු කළසීමළල්  වශළ ෙළ 

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

දගවීදමන් අනතුරුල ෙළගන්නළ රිසිට්ඳදතහි ඡළයළ පිටඳත්  අයදුේඳත්රයට අමුණළ එවිය යුතුය. දේ 

වශළ දේ ඳේ භළරගනු දනොෆදේ.  දමකී තෆන්ඳේ ල ඡළයළ පිටඳේ එලළ දනොමෆති සියලුම 

අයදුේඳේ ප්රති් දේඳ කරනු ෆදේ. ප්රවේඳළදන කමිටුදේ තීරණය අලවළන තීරණය දේ. 

 

03. ංසු සුර් ණය  වේෙන්ධ  විවහතර ඳශත දෆ් දේ. 

විස්තරක ආපසු 

වනොව ෙන 

 ාස්තුෙ 

රු. 

ලංසු 

සුර් ෂණවේ 

අ ක රු. ෙලින් 

සහ ෙලංගු 

කාලක 

වටන්ඩර් අංක DCD/2/4/16/2022 චීන වමුශළණ්ඩුදලන් 

ප්රදළනය්  දව ඳළවෆල් සිසුන් දලත දෙදළශෆරීම වශළ 

ශ්රී ංකළ අධයළඳන අමළතයළංය දලත ෆු පා ඳළවෆල් නි 

ම් ේ  වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ 

අධී් ණය යටදේ ලරළදයන් නිහකළනය කිරීම, 

ප්රලළශන වශ කරමතින් දගොබෙම සිදු ක යුතුය. 

5,000.00 50,000.00 ංසු 

විලෘත කරන දින 

සිට දින 60 ්  

 



 

 

4. දතෝරළ ගන්නළ අයදුේකරු වමුඳකළර වංලර්ධන දකොමවළරිවහ වමඟ ංසු ප්රදළනය කෂ දින සිට දින 

07්  මතුත ගිවිසුමකට අේවන් තෆබිය යුතු අතර, දකොන්ත්රළේතුමය ලගකීම රලරණය කිරීම වශළ 

ංසු ප්රදළනය ක දින සිට දින 07 ්  මතුත දකොන්ත්රළේ ලටිනළකමින් 10ක ක කළර්ය වළධන 

සුර් ණය්  (ෙඳත්රළී  ලළිජ ෙෆංකුල්  දලතින් දශෝ මුදලින් වරප් දලත දගවීේ ක ශෆකිය) 

ඉදිරිඳේ ක යුතු අතර, 2023.03.31 දින දත්  ඉදිරියට ලංගු ලන අයුරින් ඉදිරිඳේ ක යුතුය. 

 

5. ලයළඳළරික රයතනය්  දව ලංගු ලියළඳදිංචි වශතිකදේ පිටඳත්  ඉදිරිඳේ කෂ යුතුය. ංසුකරු 

විසින් එකතු කෂ අගය මත ෙේද (ලෆට්) වශළ ලියළඳදිංචි වී මේනේ එහි අංකය වහිතල ංසුදේ ශුේධ 

ලටිනළකම ද  ඊට අමතරල එකතු කෂ ෙේදේ ලටිනළකම ද වශන් කෂයුතුය. රයතනදේ ලෆට් ෙදු 

ලියළඳදිංචි අංකය ංසු ඳත්රදේ වශන් කෂ යුතු අතර ලෆට් ෙදු වශතිකදේ වශතික කෂ පිටඳත්  ද 

අමුණළ තිබිය යුතුය.  

 

6. ංසු ලියවිලි පිටඳේ දදකකින් පිළිදයෂ කර, ඉදිරිඳේ කරනු ෙන ංසු අයදුේඳේ මුල් පිටඳත වශ 

අනු පිටඳත යනුදලන් වශන් දකොට දලන දලනම ලියුේ කලරල ෙශළ කලර දදක එක කලරය්  

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

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

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

ගිපාේ අංදේ මති ංසු දඳට්ටිදේ තෆන්ඳේ කෂයුතු දේ. ංසු ෙශළන කලරදේ ලේඳව ඉශ 

දකලදර් දටන්බර් අංකය ඳෆශෆදිලිල වටශන් කෂ යුතුය. නියමිත දිනට ශළ නියමිත දේළලට ඳසුල 

ෆදෙන ංසු ප්රති් දේඳ කරනු ෆදේ. ංසු භළර ගෆනීම අලවන් ක ලශළම 2022/11/28දින දඳ.ල 

11.00ට  ංසු විලෘත කරනු ෙන අතර, ඒ අලවහථළදේ දී ංසුකරුට දශෝ ඔහුදේ ලිඛිත ෙයේ එ්  

නිදයෝජිතදයකුට වශභළගි විය ශෆකිය. 

 

7. ංසු ලියවිල්දහි අදළ සියලු දතොරතුරු වේපූර්ණ දකොට ංසුකරු විසින් අේවන් තෆබිය යුතුය. 

එදවේ කටයුතු දනොකිරීම ංසුල ප්රති් දේඳ කිරීමට දශේතුල්  ලනු මත. ංසු ලියවිලිල වටශන් 

කරන යේ දදය්  කඳළ දශෝ මකළ දලනවහ කදශොේ ඒ වම වහථළනයකම ංසුකරුලන්දේ දකටි 

අේවන වශ දිනය දයදිය යුතුය. 

 

8. දවේලළ කටයුතු ඳෆශෆර ශරින ෙල ඔප්පු වුලදශොේ දකොන්ත්රළේතුල අලංගු කිරීමට ශළ මඳ ෙෆ් ේකරය 

රළජවන්තක කිරීමට වමුඳකළර වංලර්ධන දකොමවළරිවහට ෙය මත. 

 

9. වළර්ථක ංසුකරු වමඟ ගිවිසුමකට එෂඹීදමන් අනතුරුල රඳසු දගලන මඳ තෆන්ඳේ ලදයන් 

භළරගේ මුදල් අදළෂ ංසුකරුලන්ට රඳසු දගවීමට කටයුතු කරනු ෆදේ. එදවේම වළර්ථක ංසුකරුට 

නියමිත  ංසුල ප්රදළනය කෂ දින සිට දින 07්  මතුෂත එය පිළිගෆනීමට අදඳොදශොවේ වුලදශොේ 

ංසු සුර් ණය (Bid Security) රළජවන්තක ලන අතර, ඔහුදේ ංසුල අලංගුභළලයට ඳේ 

ලන්දන්ය. 



 

 

 

10. චීන වමුශළණ්ඩුදලන් ප්රදළනය්  දව ඳළවෆල් සිසුන් දලත දෙදළශෆරීම වශළ ශ්රී ංකළ අධයළඳන 

අමළතයළංය දලත ෆු පා ඳළවෆල් නි ම් ේ  වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ අධී් ණය 

යටදේ ලරළදයන් නිහකළනය කිරීම, ප්රලළශන වශ කරමතින් දගොබෙම සිදු ක යුතුය.  

 

11. නිහකළනය, ප්රලළශනය ශළ දගොබ ෙදේ දී ඕනම රකළරයකින් ලන ශළනි ශළ ඳළඩු වශළ ලගකීම 

ංසුකරුලන් වතු දේ. 

 

12. ලරළදයන් නිහකළනය, ප්රලළශන වශ ගෙබළල දලත දගොබ ෙම/ නෆලත ඳෆටවීම වශළ ංසුකරුදලකු 

කිසිදු රජදේ /දඳෞේගලික රයතනයකින් අවළදු දල්ඛනගත කරන ද ංසුකරුදලකු දනොවිය යුතුය. 

වභළඳති, 

ප්රවේඳළදන කමිටුල, 

වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුල, 

දනො.330, යනියන් දඳදදව, 

දකොෂඹ 02. 

 

ඉශත වශන් දකොන්දේසි කියලළ ෙන දී. දමම ංසුල පිළිගනු ෆු ලදශොේ දමම 

දකොන්දේසිලට අනුල ක්රියළ කිරීමට මම / අපි එකඟ  දලමි / දලමු. 

 

අේවන :..................................................... 

 

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

         (ෙය ේ නිධළරී නි මුද්රළල) 

 

ජළතික ශෆ් නුේඳේ අංකය ශළ එය නිකුේ කෂ දිනය: . ............................................................................. 

 

  



 

 

 

02.  ලංසු ඉදිරිපේ කිරීව  ආකෘතික 

 
[දිනය] ........................... 

 

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

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

[දවේලළදයෝජකයළදේ නම ශළ ලිපිනය]  

 

ංසු ලියකියවිලි ඳරී් ළ කිරීදමන් ඳසු දකොන්ත්රළේතුදේ දකොන්දේසි, දවේලළදයෝජකයළදේ අලයතළ ශළ 

ක්රියළකළරකේ වටශන අනුකල වමුඳකළර වංලර්ධන දදඳළර්තදේන්තුදේ .................................................... 

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

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

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

............................................................................................................................. (දකොන්ත්රළේතුදේ නම) 

ශළ අංක .................... දරණ දකොන්ත්රළේතුලට අදළ දවේලළල ෙළදීමට අපි ඉදිරිඳේ දලමු. දමම ංසුදල්ඛන 

ල වශන්ල මති ඳරිදි දමම දකොන්ත්රළේතුදේ දකොන්ත්රළේ ලටිනළකම රු. ........................... (ඉ් කදමන්) 

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

 

දමම ංසුල ශළ දමම ලිඛිත පිළිගෆනීම ගිවිසුම්  දේ. ඔෙට ෆදෙන අඩුම දශෝ ංසුල පිළිගෆනීමට ඔෙ ෙෆඳී 

නෆති ෙල දේරුේ ගනිමු. 

 

දමම ංසුල ංසු දල්ඛනලට අලය ංසු ලංගුභළලයට අනුක ලන ෙලේ, ංසු දේත ල ද් ලළ මති 

දේතයන්ට අනුක ෙල අපි දමයින් තශවුරු කරමු. 

 

 

 

ෙයේ පුේගයළදේ අේවන  - ...................................................................................................... 

අේවන්කරුදේ නම ශළ තේලය - ...................................................................................................... 

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

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

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

  



 

 

03. චීන සමුහාණ්ඩුවෙන් ප්රදාානක්  වලස පාසැල් සිසුන් වෙත වෙදාාහැරීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

අධ්යාපන අමාතයාංශය වක වෙත ලැු පා පාසැල්  ඇල ඇ්    සමුපකාර සංෙර්ධ්න 

වදාපාර්තව න්තුවේ අධී් ෂණක කටවේ ෙරාවකන්  ඇශය ව්කාශය වනක කිරීම, ප්රොහන සහ 

ව ොඩෙෑම  සඳහා වූ ලංසු මිල  ණන්. 

 

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

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

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

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

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

 සෆ් වහ අංකය : ........................................................ 

 විදුේ තෆඳ :......................................................... 

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

 (ලංගු ලියළඳදිංචි වශතිකදේ පිටඳත්  මමිිය යුතුය.) 

05. රයතනදේ අධය්  මණ්බය/ අයිතිකරුදලෝ 

නම දඳෞේගලික ලිපිනය 
දුරකථන අංක 

ජංගම ශළ වහථළලර 

ජළතික ශෆ් නුේඳේ 

අංකය 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

(දමය ප්රමළණලේ දනොලන්දන් නේ අදළ විවහතර දලනේ මමුපාම්  මිනන් ඉදිරිඳේ කරන්න) 

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

දගව රිසිට්ඳදතහි අංකය ශළ දිනය........................................................... 

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

(මේනේ ඳසු ගිය ලර්දේ දගවීේ පිළිෙ ලළර්තළ ඉදිරිඳේ කෂ යුතුය) 

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

(මේනේ ඳසු ගිය ලර්දේ දගවීේ පිළිෙ ලළර්තළ ඉදිරිඳේ කෂ යුතුය) 

09. රයතනය විගණනය කරන ද ගිපාේ ලළර්තළ ඉදිරිඳේ දකොට තිදේද යන්න ………....  

(මමුපාම්  මිනන් වනළථ කෂ යුතුය) 

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

වදශළ ෙළගේ ලංගු වශතිකය්  ෙළදගන තිබිම.................... 

(ලංගු වශතිකදේ වශතික කරන ද පිටඳේ අමුණළ තිබිය යුතුය) 



 

 

 

 

11. ඳසුගිය ලවර 03 ක නිහකළනය වශ දගොබෙම වේෙන්ධල ක්රියළකිරිේ ල විවහතර (වශතික ක 

පිටඳේ මිනන් වනළථ කෂ යුතුය - රුපියල් මිලියන 02 ට ලෆඩි)  

අනු 

අංකය 
නම ලිපිනය ලටිනළකම 

1    

2    

3    

4    

5    

 

12. දවේලළ වෆඳයුේ රයතනය්  විසින් ඔදේ දවේලළ වෆඳයීම මීට දඳර අේහිටුලළ තිදේද?  ............................. 

13. රදළයේ ෙදු දශෝ රජයට දගවිය යුතු එේ  යේ මුද්  දගවීම ඳෆශෆර ශෆරීම වේෙන්ධදයන් රයතනය 

අකාකරණයකදී ලරදකරු වී තිදේද? .............................. 

14. නිහකළනය ශළ දගොබෙේ කටයුතු උඳ දකොන්ත්රළේකරුලකු දශෝ නිදයෝජිතදයකු මළර්ගදයන් ක්රියළේමක 

කරන්දන් නේ ඊට අදළල ලිඛිත ගිවිසුම ඉදිරිඳේ ක යුතුය.( රයතනය ශළ නිදයෝජිත/ දකොන්ත්රළේකරු 

අතර) 

15. ංසුකරුලන් අලම ලවර 03 ක මය ශෆකියළල ත් දවේරු කිරිම වශළ ෙෆංකුල මගින් අදළ ංසුකරුලන්දේ 

මය ශෆකියළල වනළථ කිරිම වශළ ෙෆංකුල මලින් ෙළ ගේ වශතික කරන ද දල්ඛන අමුණළ තිබිය යුතුය. 

16. දතෝරළගේ ංසුකරු අදළ ගිවිසුේලට එෂඹීමට දඳර රුපියල් මිලියන 20 ්  ලටිනළ ෙශළලුේ ප්රලළශනයට 

අදළ ර් ණළලරණය්  ඉදිරිඳේ ක යුතුය. 

17. ංසුකරු අලම ලදයන් රුපියල් මිලියන 02 ක කළරක ප්රළේධන අලයතළලය වේපූර්ණ ක යුතුය. 

  මළ විසින් ඉශත වශන් කරන ද ප්රකළය වතය ෙලේ නිලෆරදි ෙලේ ප්රකළ කරමි. තලද ශ්රී ංකළ 

ප්රජළතළන්්රික වමළජලළදී ජනරජදේ ඳලේනළ නීති රීති ලට ශළ කලින් කට ශ් න්ලළදදනු ෆබිය ශෆකි නීති 

රීති ලට එකඟලද ංසු දකොන්දේසි ශළ වේෙන්ධ දවේලළ දකොන්දේසි ලට එකඟ ලන ෙල ප්රකළ කර සිටිමි. 

  මළදේ දවේලළ වෆඳයුදේ අවළර්ථකභළලය දශෝ ංසු දකොන්දේසි දශෝ දලනේ නීති රීති උල්ංඝනය 

කිරීම යන ඕනම කළරණය්  දශේතුදකොට දගන මළදේ දවේලළ වෆඳයුම අලංගු කිරීමට දශෝ ඳලේනළ නීතිමය 

ප්රතිඳළදනයන් යටදේ දලනේ දුලමකට යටේවීමට එකඟ ලන ෙලද ප්රකළ කර සිටිමි. 

 

අේවන :..................................................... 

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

ෙයේ නිධළරී නි මුද්රළල 

ජළතික ශෆ් නුේඳේ අංකය ශළ එය නිකුේ කෂ දිනය: .............................................................................. 



 

 

04. චීන සමුහාණ්ඩුවෙන් ප්රදාානක්  වලස පාසැල් සිසුන් වෙත වෙදාාහැරීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

අධ්යාපන අමාතයාංශය වක වෙත ලැු පා පාසැල්  ඇල ඇ්    සමුපකාර සංෙර්ධ්න 

වදාපාර්තව න්තුවේ අධී් ෂණක කටවේ ෙරාවකන්  ඇශය ව්කාශය වනක කිරීම, ප්රොහන සහ 

ව ොඩෙෑම  සඳහා වූ මිල ණන්. 

 

අයිතමක 
එ්  ෙහාලුම්  (අඩි20) 

සඳහා  ාස්තුෙ රු. 

නිදයෝජිත ගළවහතුල (Agency Fees)  

දර්ගු ලියවිලි ගළවහතුල (Customs Documentation Charges)  

ලරළය දමදශයුේ ගළවහතු (Port Handling Charges)  

දර්ගු පිරි් සුේ ගළවහතු (Custom Examination Charges)  

ප්රලළශන ගළවහතු (දකොෂඹ ලරළය සිට..................... )  

ඳළවෆල් නි ම් ේ දගොබෙම වශළ ගළවහතු  

දලනේ ප්රලළශන ගළවහතු  

දලනේ ගළවහතු මේනේ වශන් කරන්න. 

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

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

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

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

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

 

 

එකතුල  

  

ෙශළලුේ ගණන රවන්න ලදයන් 50 

ඒ අනුල ෙශළලුේ 50 ්  වශළ එකතුල  

(-) ලට්ටේ ……..%  

උඳ එකතුල   

(+) ලෆට්……..%  

මුලු එකතුල  

 

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

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

  

අේවන :..................................................... 

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

         (ෙය ේ නිධළරී නි මුද්රළල) 

ජළතික ශෆ් නුේඳේ අංකය ශළ එය නිකුේ කෂ දිනය: ............................................................................. 



 

 

   

05. ආකෘති පත්ර 

 

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   ………………………………………………………… 

    ………………………………………………………… 


