රත්නපුර මහා නගර සභාව
තුන්වන වරට ටටන්ඩර් කැඳවීමයි
ටසේවා සහ සේථාන 2019 වර්ෂයට බදු දීම
රත්නපුර මහා නගර සභාවට අයත් පහත දැක්වවන වසේවා සහ සේථාන 2019 වර්ෂයට බදු දීම
සඳහා තුන්වන වරට වටන්ඩර් කැඳවනු ලැවේ.
❖ ලංසු අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන දිනය
❖ ලංසු අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම අවසන් කරනු ලබන දිනය හා වේලාව
3.00
❖ ලංසු අයදුම්පත් භාරගැනීම අවසන් කර මුද්රා තබන දිනය හා වේලාව
වප.ව 10.00
❖ ලංසු විවෘත කරනු ලබන දිනය හා වේලාව
වප.ව 10.30

-2019/01/17
-2019/02/06 ප.ව
-2019/02/07
-2019/02/07

• වපාදු වවළඳපල මාළු කඩ (කඩ අංකය 35)
• වපාදු වවළඳපල මාළු ලෑලි 06 ක් පවත්වාවගන යාම සඳහා
• වපාදු වවළඳපල එළු මසේ /කුකුල් මසේ කඩ (කඩ අංකය 42)
• මහජනවපාළ භූමිවේ ඌරු මසේ කඩයක් පවත්වාවගන යාම
• වපාදු වවළඳපල එළවළු /සිල්ලර වවනත් කඩ ( මසේ / මාළු / මත්පැන් හැර) (කඩ
අංකය 39/40/44 )
• මධ්යම බසේනැවතුම්පල අභයන්තර වැසිකිළි පද්ධ්තිය පවත්වාවගන යෑම
• ලක්ෂේමි සිනමාහල අසල වපාදු වැසිකිළිය පවත්වාවගන යෑම
• පුළුගුපිටිය වපාදු වැසිකිළිය පවත්වාවගන යෑම
• වදමුවාවත වපාදු වැසිකිළිය පවත්වාවගන යැම
• වපාදු වවළඳවපාල ඉදිරිපිට රථගාල
• වදමුවාවත මැණික් වවළඳ සංකීර්ණය අසල රථගාල

නාගරික වකාමසාරිසේ මහා නගර සභාව රත්නපුර
වටන්ඩර් වකාන්වද්සි හා වවනත් විසේතර සතිවේ වැඩ කරන දින වල රත්නපුර මහා නගර සභාවේ දුරකථන
අංක 045-2222275/045-2222759/045-2231900 මඟින් විමසා වහෝ සතිවේ වැඩ කරන දිනවලදී 2019.01.17
වන දින සිට 2019.02.07 වන දින දක්වා වප.ව 8.30 සිට ප.ව 3.00 දක්වා පැමිණ ලබාගත හැක.

රත්නපුර මහා නගර සභාව - තුන්වන වරට ටටන්ඩර් කැඳවීමයි
ටසේවා සහ සේථාන 2019 වර්ෂයට බදු දීම
රත්නපුර මහා නගර සභාවට අයත් පහත උපවල්ඛනවයහි දක්වා ඇති වසේවා සහ සේථාන 2019
වර්ෂයට බදු දීම සඳහා තුන්වන වරට වටන්ඩර් කැඳවනු ලැවේ.
❖ ලංසු අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන දිනය
❖ ලංසු අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම අවසන් කරනු ලබන දිනය හා වේලාව
❖ ලංසු අයදුම්පත් භාරගැනීම අවසන් කරනු ලබන දිනය හා වේලාව
❖ ලංසු විවෘත කරනු ලබන දිනය වේලාව
වප.ව 10.30

-2019/01/17
-2019/02/ 06 ප.ව 3.00
-2019/02/07 වප.ව 10.00
-2019/02/07

උපටේඛන 01
වසේවා සහ සේථාන
01

2

3

වපාදු වවළඳවපාළ මාළු කඩ අංක 35

මාළු ලෑලි 06 ක් පවත්වාවගන යාම
සඳහා

වපාදු වවළඳපල එළු මසේ /කුකුල් මසේ /

කඩ අංක 35

රු:45,000.00

අයදුම්පත්
ගාසේතු
රු:2,000.00

අංක 1

රු: 12,000.00

රු:1,000.00

රු: 2,500.00

අංක 2

රු: 12,000.00

රු:1,000.00

රු: 2,500.00

අංක 3

රු: 12,000.00

රු:1,000.00

රු: 2,500.00

අංක 4

රු: 12,000.00

රු:1,000.00

රු: 2,500.00

අංක 5

රු: 12,000.00

රු:1,000.00

රු: 2,500.00

අංක 6

රු: 12,000.00

රු:1,000.00

රු: 2,500.00

අවම මාසික ගාසේතුව

කඩ අංකය 42

රු:75,000.00

වටන්ඩර්
ඇපතැන්පත්
රු:10,000.00

රු:2,500.00

රු: 10,000.00

රු:75,000.00

රු:2,500.00

රු: 10,000.00

(කඩ අංකය (42)
4

මහජනවපාළ භූමිවේ ඌරු මසේ කඩයක්

-

පවත්වාවගන යාම
5

වපාදු වවළඳවපාළ එළවළු /සිල්ලර

කඩ අංකය 39

රු:10120,00.00

රු:1000.00

රු:10,000.00

වවනත් කඩ (මසේ / මාළු / මත්පැන්

කඩ අංකය 40

රු:10120,00.00

රු:1,000.00

රු:10,000.00

කඩ අංකය 44

රු:10,000.00

රු:1,000.00

රු:10,000.00

රු:380,000.00

රු:25,00.00

රු:25,000.00

රු:250.00

රු:2,000.00

හැර)
(කඩ අංකය 39/40/44 )
6

8

මධ්යම බසේනැවතුම්වපාළ අභයන්තර
වැසිකිළි පද්ධ්තිය පවත්වාවගන යෑම
(අයකිරිම රු:10.00)
ලක්ෂේමි සිනමාහල අසල වපාදු
වැසිකිළිය පවත්වාවගන යෑම (අයකිරිම

රු:4,000.00

රු:10.00)
9

පුළුගුපිටිය වපාදු වැසිකිළිය
(අයකිරිමරු:10.00)
වදමුවාවත වපාදු වැසිකිළිය

රු:6,000.00

රු:250.00

රු:2,500.00

රු.4000.00

රු250.00

2000.00

-

10

11

වපාදු වවළදවපාළ ඉදිරිපිට රථගාල

රු.20000.00

රු.2500.00

රු.20000.00

වදමුවාවත මැණික් වවළඳ සංකීර්ණය
අසල රථගාල

රු.20000.00

රු.2500.00

රු.20000.00

12

නාගරික වකාමසාරිසේ
මහා නගර සභාව
රත්නපුර

රත්නපුර මහා නගර සභාවට අයත් ටසේවා සහ සේථාන 2019 වර්ෂයට
තුන්වන වරට ටටන්ඩර් කැඳවීම
1 වන ටකාටස - ලංසුකරුවන්ට උපටෙසේ
1.1

ඉහත සඳහන් අයිතමයන් සඳහා රත්නපුර මහා නගර සභාවේ වටන්ඩර් මණ්ඩලවේ
සභාපති විසින් වටන්ඩර්පත් භාරගනු ලැවේ.

1.2

එක් අයදුම්කරුවවක් සඳහා එක් අයිතමයකට එක් අයදුම්පතක් පමණක් නිකුත් කරනු
ලැවේ. ලංසු අයදුම්පත් වවන වවනම ලබාවගන තමන් බදු පදනම මත ලබා ගැනිමට
අදහසේ කරන එක් එක් අයිතමයන් සඳහා වවන වවනම ලංසු ඉදිරිපත් කල යුතුය.
නියමිත ගාසේතු ද වවන වවනම වගවිය යුතුය.

1.3

සෑම වටන්ඩර් අයදුම්පතකම අයදුම්කරුවේ අත්සන නියමිත සේථානවේ තබා තිබිය
යුතුය.

1.4

ඉදිරිපත් වන ලංසු කරුවන්වේ අනනයතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා අයදුම්පත් ලබා
ගැනිමට වපර ලංසුකරුවන්වේ ජාතික හැදුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

1.5

2019/01/17 දින සිට 2019/02/06 දින දක්වා සතිවේ වැඩ කරන දින වල වපරවරු
9.00 සිට පසේවරු 3.00 දක්වා රත්නපුර මහ නගර සභා කාර්යාලවේදී අදාළ ගාසේතු
වගවීවමන් පසු වටන්ඩර් අයදුම්පත් ලබා ගත හැක.

1.6

ඉහත 1.5 යටවත් සඳහන් කර ඇති කාර්යාල වේලාව තුළ අයදුම්පත් පිළිබඳ
කුමන වහෝ පැහැදිලි කර ගැනිමක් වහෝ වැඩිමනත් වතාරතුරු දුරකථන අංක :
0452222275/0452222759 /0452231900) මඟින් නාගරික වකාමසාරිසේ වහෝ නාගරික
ගණකාධිකාරි මඟින් ලබා ගත හැක.

1.7

ලංසු වල්ඛනයට නියමිත ඇප තැන්පත් ලදුපත්වල ජායා පිටපත් සමඟ අදාළ ආකෘතිවේ
සදහන් පරිදි ඇතුලත් කර වටන්ඩර් වකාන්වද්සිවලට අනුකූලව ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.

1.8

කැඳවා ඇති
ලංසුව ලංසු වකාන්වද්සි
හා
නියමයන්
පිළිබඳව
මනා
අවවබෝධ්යකින් ලංසුකරුවන්
විසින්
අයදුම්පත්
ඉදිරිපත්
කළ යුතුය.
වනාදැනුවත්කම වහෝ ලංසු අයදුම්පත් සම්ූර්ණ කිරිවම්දී වන අතපසු වීම් මත
කරනු ලබන ඉල්ීම් කිසිදු වහේතුවක් නිසාවත් සලකා බලනු වනාලැවේ. වැඩි දුරටත්
අවශ්ය වතාරතුරු හා වපර පැහැදිලි කිරීම් රත්නපුර මහා නගර සභාවේ නාගරික
වකාමසාරිසේ වහෝ නාගරික ගණකාධිකාරි වවතින් ලබා ගත හැක.

1.9

2019/02/07 වන දින වපරවරු 10.00 ට ලංසු අයදුම්පත් භාර ගැනීම අවසන් කර
(Close) මුද්රා තබා එදිනම වපරවරු 10.30ට ලංසුකරුවන් වහෝ ඔහුන්වේ බලය
පවරන ලද
නිවයෝජිතයන් ඉදිරිපිට දී රත්නපුර මහා නගර සභාවේ රැසේවීම්
ශ්ාලාවේ දී සියලුම ලංසු පත් විවෘත කරනු ලැවේ.

නාගරික වකාමසාරිසේ,
මහා නගර සභාව ,
රත්නපුර.

2 වන ටකාටස - ටටන්ඩර් පිළිටවත හා ටකාන්ටේසි
2.1 ලංසු කැඳවීටේ මාදිලිය ටනාටහාත් ක්රමය
ලංසු කැඳවීවම් විසේතර කර ඇති පරිදි නිකුත් කර ඇති ආකෘති පත්ර වල පමණක් ලංසු ඉදිරිපත් කල
යුතු අතර, වවනත් ආකෘති පත්ර මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලංසු ප්රතික්වෂේප කරනු ලැවේ. මිළ ගණන්
ඉදිරිපත් කිරීවම්දී සෑම ලංසුවක්ම පිටපත් වදකකින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. "මුල් පිටපත" සහ
"වදවන පිටපත"
කවර වදකක බහා එම කවර වල "මුල් පිටපත" සහ "වදවන පිටපත"
යනුවවන් ලකුණු කර මුද්රා තැබිය යුතුය. එම කවර වදකම එක් කවරයක බහා මුද්රා තබා ඉදිරිපත්
කළ යුතු අතර සෑම කවරයකම වම්පස ඉහළ වකළවවර් අදාළ අයිතමය (ඉල්ලන ලද වටන්ඩරය)
සඳහන් කළ යුතුවේ. 2019/02/07 වපරවරු 10.00 ට වපර රත්නපුර මහා නගර සභාවේ නාගරික
වකාමසාරිසේතුමියවේ නිල කාමරවේ තබා ඇති ලංසු වපට්ටටියට බහාීම වහෝ නාගරික වකාමසාරිසේ
මහා නගර සභාව රත්නපුර යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑවලන් ලැබීමට සැලැසේවිය යුතුය.

2.2 ලංසු අයදුේකරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ මාසික ගාසේතු හා අයදුේපත් ගාසේතුව සඳහා
VAT හා NBT අයකරනු ලැටේ.
2.3 ලංසු සඳහා ඇප
අ. සෑම ලංසුකරුවවකු විසින්ම ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයිතමයට අදාළ ලංසු ඇපතැන්පතු රත්නපුර
මහා නගර සභාවේ තැන්පත් කර ලබා ගත් කුවිතාන්සිවේ ජායා පිටපත් ලංසු මුල් පිටපතට අමුණා
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ආ. ලංසු ඇපතැන්පතු රහිතව ඉදිරිපත් කර ඇති සෑම ලංසුවක්ම අවලංගු කර ප්රතික්වෂේප කරන අතර
එවැනි ලංසු පිළිබඳ ඉදිරිවේදී කිසිදු සැලකිල්ලක් වහෝ සහනයක් වනාවදන බව දැන ගත යුතුය.
ඇ. ලංසු ප්රදානය අවසන් කල පසු වතෝරාපත් කර ගනු ලැබූ ලංසු කරුවන්වේ හැර අවනකුත් ලංසු
කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මුදල් ඇප තැන්පත් ඔවුන් වවත ආපසු වගවනු ලැවේ.
ඈ වතෝරා ගනු ලැබූ ලංසුකරු ලංසු ප්රදානය පිළිබඳ දැන්වීවමන් පසු නියමිත දිනට ඇප මුදල් වගවා
ගිවිසුම් ගත වීමට අවපාවහාසත් වුවවහාත් වහෝ ප්රතික්වෂේප කළවහාත් වහෝ ඔහුවේ මුදල්
රාජසන්තක කරනු ලැවේ. වතෝරාගත් ලංසුකරු ඇප මුදල සම්ූර්ණවයන් වගවා ගිවිසුම්ගත වූ පසු
මුදල් ඇපකරය ආපසු වගවනු ලැවේ. මුදල් ඇපකරය සඳහා කිසිදු වපාී මුදලක් වගවනු
වනාලැවේ.

2.4 ප්රමාෙ ලංසු අයදුේපත්
දැන්වීවම් සඳහන් පරිදි ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කර ඇති වේලාවට පසුව ලැවබන සියලුම
ලංසු විවෘත වනාකර ප්රතික්වෂේප කරනු ලැවේ.

2.5 ලංසුපත්වල වලංගුතාවය
සෑම ලංසුවක්ම ඒවා භාරගනු ලබන දින සිට ඉදිරියට වර්ෂයක කාලයක් නීතයානුකූලව වලංගු
වන්වන්ය.

2.6 ලංසු ටේඛන පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

ලංසුකරුවන් ලංසු පිළිබඳ වකාන්වද්සි සහ ලංසුව පිළිබඳ මනා අවවබෝධ්යක් ලබා ගත යුතුය.
වනාදැනුවත්කම වහෝ ලැබුණු වතාරතුරු ප්රමාණවත් වනාවන බව මත කරනු ලබන කිසිම ඉල්ීමක්
භාරගනු වනාලැවේ. වැඩිදුරටත් අවශ්ය පැහදිලි කර ගැනීම් රත්නපුර මහා නගර සභාවේ නාගරික
වකාමසාරිසේ වහෝ නාගරික ගණකාධිකාරි මඟින් ලබා ගත හැක.

2.7 ලංසු භාරගැනීම හා විවෘත කිරිම
2019.02.07 වන දින වපරවරු 10.00 ට ලංසු අයදුම්පත් භාර ගැනීම (Close) අවසන් කර මුද්රා තබා
එදිනම වපරවරු 10.30 ට රත්නපුර මහා නගර සභාවේ රැසේවීම් ශ්ාලාවේදී ලංසුකරුවන් වහෝ ඔවුන්
විසින් බලය පවරන ලද නිවයෝජිතයන් ඉදිරිපිටදී ලංසු විවෘත කරණු ලැවේ.
2.8 ලංසු ප්රොනය කිරීම
ලංසු සම්බන්ධ් කටයුතු නිමවී ලංසුව පිලිගැනීම , ලංසු අයදුම්පවත් දක්වා ඇති ලිපිනයට ලියාපදිංචි
තැපෑවලන් දැනුම්වදනු ලැවේ.

2.9 ගිවිසුේ අත්සන් කිරීම
පිළිගත් ලංසුකරු විසින් ත්රත්රමාසික ඇප මුදල වගවිවමන් අනතුරුව රත්නපුර මහා නගර සභාව
සමඟ බදු ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය. එයට වැය වන මුද්දර ගාසේතු VAT ,NBT හා බදු බලපත්ර
ගාසේතු වහෝ වවනත් ගාසේතු වවවතාත් ඒවා වගවීවම් වගකීම ලංසුකරු හට පැවවර්.
2.10 මධ්යම බසේනැවතුම්පල අභයන්තර වැසිකිළි පද්ධ්තිය පවත්වාවගන යාම. ඇප තැන්පත් මුදල
වගවීවම්දී පළමු වාරිකය වටන්ඩර් ලබා ගැනීවම්දි ද ඉතිරි මාස වදවක් ඇප තැන්පත් මුදල
වටන්ඩරය පිරිනැමු දිනවේ සිට මාස තුනක් ඇතුලත වගවිය යුතුය.

2.11 වටන්ඩර් මණ්ඩලවේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

සී.එම්.වකෝට්ටටවත්ත,
නාගරික වකාමසාරිසේ,
මහ නගර සභාව,
රත්නපුර.

