ප්රසම්පාදන දැදන ්වීමයි
ශ්රීැකා ාැප්රජාාාාවීමත්රි ැසිාජාවාදිැජාදරජාය
ආරක්ෂ ැමිාායාාශය
ක ාවීමරාත්ැමා යැ-SLN/VICT/01/2018
1.
ශ්රීැ කා ාැ දාවි ැ හමුදන ාවැ කවනුකවවීමැ රාජායැ ආයාදැ සඳහාැ පිරිව්යැ ඵකදන ායීාාැ ආ ාරයටැ
ඉදිරිැක ාවීමරාත්ැපදන දමිවීමැවියලිැආහාරැම ාිැසහැමමුැආහාරැම ාිැසඳහාැප්රශස්ාැමිකැගණවීමැ
නිශ්චයැ කිරීිැ පිණිසැ මිාායැ ි්ඩලකයැ පත්
ැ ස්ාාවරැ ප්රසම්පාදන දැ මිුවක ැ සාාපි ැ විිනවීමැ
2018ැ ජාදවාරිැ ිසැ 01ැ වදැ දිදැ ිනටැ 2018ැ කදන ස්ම්බර්ැ ිසැ 31ැ වදැ දිදැ දන ක්වාැ වසර ැ ාකයක්ැ
සඳහාැ පහාැ කේදන ැ 2.1ැ සහැ 2.2ැ සඳහවීමැ ආ ාරයටැ ශ්රීැ කා ාැ දාවි ැ හමුදන ාැ ස්පයුම්ැ ස්ාාදැ කවාැ
වියලිැ ආහාරැ ා්ඩලයවීමැ සහැ මමුැ ආහාරැ ා්ඩලයවීමැ ස්පයීිටැ මකේක්ිාැ ශ්රීැ කාාකීයැ
නිෂ්පාදන  යවීම/ැ වයාපාරි යවීම/ැ ආයාදැ සහැ සිාගම්ැ කවි වීමැ ස්පයුම් රුවවීමැ කාෝරාැ පත් රැ
ග්නීිැපිණිසැකටවීමඩලර්ැ ්ඳවනුැක්කේ.
2.

ස්පයුම්ැස්ාාදැසහැමමුැහාැවියළිැආහාරැ ා්ඩලයවීමකේැක් ස්ුව;
මමුැආහාරැ ා්ඩලය
ස්පයුම්ැස්ාාදය
2.1ැ(ම)ැ ා්ඩලයැ-ැදාවි ැහමුදන ාැස්පයුම්ැස්ාාද
2.1.1 ක ා ඹැදන කුණ
2.1.2 ක ා ඹැඋුර
2.1.3 ිහනුවර
2.1.4 ගාල්ක
2.1.5 ාාගල්ක
2.1.6 පාදි
2.1.7 පූදෑව
2.1.8 ිවීමදාරි
2.1.9 පුත්ාකි
2.1.10 මුල්ලිකුකම්
2.1.11 ිහව
2.1.12 වීම සවීමුකර
2.1.13
ට්ස්
2.1.14 ත්රීකුණාිකය
2.1.15 මුකි 
2.1.16 වා කර්
2.1.17 කිවීමනියා
2.1.18 ි රියාය

ආහාරැ ා්ඩලය
මමුැආහාරැ ා්ඩලයවීම
1) පිිනදැ කදන ැ කේශීයැ උදන ෑසදැ හාැ රාත්රිැැ
ආහාර
2) කේ රිැම ාි
3) එ වළුැසහැප ුරු
4) කිරිැනිෂ්පාදන ද/ැම ස්ීම්
5) කිකිළිැබිත්ාර
6) කකලිැරහිාැකපාල්ැැ
7) ිස්ැවගර්
8) කුකුල්ැිස්
9) මලුත්ැිාළුැවගර්
10) ශීා කැආහාරැ

වියළිැආහාරැ ා්ඩලය
ස්පයුම්ැස්ාාදය
ආහාරැ ා්ඩලය
2.2ැ(ආ)ැ ා්ඩලයැ-ැදාවි ැහමුදන ාැස්පයුම්ැ වියලිැආහාරැ ා්ඩලයවීම
ස්ාාද
1)
සහල්
2.2.1 ක ා ඹැදන කුණ
2)
ධාදයැවගර්
2.2.2 ක ා ඹැඋුර
3)
සීනි
2.2.3 ිහනුවර
4)
කත්ැක ා
2.2.4 ත්රීකුණාිකය
5)
මිරිස්ැසහැකුළුැබඩුැවගර්
2.2.5 මුකි 
6)
වියළිැ රවක
2.2.6 වා කර්
7)
ආහාරැපිිනදැකාල්
2.2.7 වීම සවීමුකර
8)
ප්ස්ටා
2.2.8 පුත්ාකි
9)
කිරිපිටිැවගර්
2.2.9 මුල්ලිකුකම්
10) බිස් ට්ැසහැරස ්විලි
2.2.10 පූදෑව
11) මධිකපෝෂයදන ාය ැආහාර
2.2.11 ගාල්ක
12) ටිවීමැආහාර
2.2.12 පාදි
13) කේ රිැනිෂ්පාදන දැමමුද්රවය
2.2.13 ාාගල්ක
14) ක ෝඩියල්/ජාෑම්/චට්නි/කසෝස්ැවගර්
15) කවදත්ැආහාරැවගර්
16) කබෝාල්ැ කැපානීයැජාකය
17)
් ෑැසකා ැිළු

2.3

ආහාරැ ා්ඩලයවීමැසඳහාැවිකශ්ිාැඋපකදන ස්;
2.3.1 එක්ැ ස්පයුම්ැ ස්ාාදයක්ැ කවාැ සපයනුැ කබදැ මමුැ ආහාරැ ා්ඩලයැ එක්ැ
කාසුවක්ැ කකසැ සක නුැ ක්කේ.ැ සෑිැ කාසු රුවකුැ විිනවීමිැ එක්ැ මමුැ ආහාරැ
ා්ඩලයක්ැ ුකැ ඇි ැ ිනයළුිැ මමුැ ආහාරැ ම ාියවීමැ සඳහාැ කාසුැ ා්බියැ යුුය.ැ
ඉහාැ 2(ම)ැ මමුැ ආහාරැ ා්ඩලයවීමැ ුකැ ඇි ැ ආහාරැ ා්ඩලැ එ
ටැ කහෝැ ව්ඩිැ
ගණද ටැ සහැ ස්පයුම්ැ ස්ාාදයවීමැ එ
ටැ කහෝැ ව්ඩිැ ගණද ටැ කාසුැ ා්බියැ
හ් .ැකිිනයම්ැකාසු රුවකුැආහාරැ ා්ඩලය ැිනයළුිැආහාරැම ාියවීමටැකාසුැ
කදාාබදැ මවස්ාාවකදීැ එිැ කාසුවැ ප්රි චාරැ කදාදන ්ක්වු ැ කාසුවක්ැ කස්ැ සක නුැ
ක්කේ.
2.3.2 එක්ැ ස්පයුම්ැ ස්ාාදයක්ැ කවාැ සපයනුැ කබදැ වියලිැ ආහාරැ ා්ඩලයැ එක්ැ
කාසුවක්ැ කකසැ සක නුැ ක්කේ.ැ සෑිැ කාසු රුවකුැ විිනවීමිැ එක්ැ වියලිැ ආහාරැ
ා්ඩලයක්ැ ුකැ ඇි ැ ිනයළුිැ වියලිැආහාරැ ම ාියවීමැ සඳහාැ කාසුැ ා්බියැ යුුය.ැ
ඉහාැ2(ආ)ැවියලිැආහාරැ ා්ඩලයවීමැුකැඇි ැආහාරැ ා්ඩලැඑ
ටැකහෝැව්ඩිැ
ගණද ටැ සහැ ස්පයුම්ැ ස්ාාදයවීමැ එ
ටැ කහෝැ ව්ඩිැ ගණද ටැ කාසුැ ා්බියැ
හ් .ැකිිනයම්ැකාසු රුවකුැආහාරැ ා්ඩලය ැිනයළුිැආහාරැම ාියවීමටැකාසුැ
කදාාබදැ මවස්ාාවකදීැ එිැ කාසුවැ ප්රි චාරැ කදාදන ්ක්වු ැ කාසුවක්ැ කස්ැ සක නුැ
ක්කේ.

3.
යම්කිිනැ කාසු රුවකුැ ආහාරැ විෂයයවීමැ ස්පයීිැ සඳහාැ සුදුසු ම්ැ කත්ැ ස්පයුම් රුවකුැ
වශකයවීමැ කාෝරාපත්ැ වු වකහාත්ැ එිැ ස්පයුම් රුැ විිනවීමැ මදන ාකැ ආහාරැ ම ාියවීමැ මදන ාකැ ස්පයුම්ැ
ස්ාාදයවීම/ැ කදෞ ාවවීම/ැ ආයාදැ කවාිැ ස්පයුම්ැ
ැ යුුය.ැ ස්පයුම්ැ
යුුැ ස්ාාදයවීමහිැ
විස්ාරයවීමැකාසුැකල්ඛණකයහිැඇු ත්ැ රැඇා.
කේදන ය
3.1.1

3.1.2

ආහාරැම ාිය
ඉහාැ ා්ඩලැ (ම)ැ හිැ කේදන ැ 2.1ැ හිැ එක්ැ
එක්ැ ස්පයුම්ැ ස්ාාදයවීමැ සඳහාැ ස්පයුම්ැ
ැයුුැමමුැආහාරැ ා්ඩලය.

ක ාවීමකේින
කවදිැ මිකැ දීැ ග්නීකම්ැ සහැ
කාසුැ ා්බීකම්ැ ක්රියාවලියවීම,ැ
මිකැ ඇගයීික්ැ සහැ කවදිැ
කාෝරාග්නීකම්ැ ක්රියාවලියක්ැ
වශකයවීමැ කවවීමැ කවවීමවැ
සක නුැ ක්කේ.ැ (ස්පයුම්ැ
ස්ාාදැ18ැx ආහාරැ ා්ඩලැ
10ැ=ැකටවීමඩලර්ැ180)
ඉහාැ ා්ඩලැ (ආ)ැ හිැ කේදන ැ 2.1ැ හිැ එක්ැ කවදිැ මිකැ දීැ ග්නීකම්ැ සහැ
එක්ැ ස්පයුම්ැ ස්ාාදයවීමැ සඳහාැ ස්පයුම්ැ කාසුැ ා්බීකම්ැ ක්රියාවලියවීම,ැ
ැයුුැවියලිැආහාරැ ා්ඩලය.
මිකැ ඇගයීික්ැ සහැ කවදිැ
කාෝරාග්නීකම්ැ ක්රියාවලියක්ැ
වශකයවීමැ කවවීමැ කවවීමවැ
සක නුැ
ක්කේ.(ස්පයුම්ැ
ස්ාාදැ 13x ආහාරැ ා්ඩලැ
17ැ=ැකටවීමඩලර්ැ221)

4.
ස්පයුම් රුවවීමැ කාෝරාපත්ැ රැ ග්නීිැ ජාාි  ැ ාරඟ ාරීැ කාසුැ ක්රියැ හරහාැ ිනදුැ රනුැ
කබදැමාරැවිකේශීයැස්පයුම් රුවවීමැහටැකාසුැඉදිරිපත්ැ
ැකදාහ් .
5.

කාසු රුැවිිනවීමැපහාැසඳහවීමැමවශයාාැසපුරාලියැයුුැක .
5.1

වයාපාරැලියාපදිාය යැකහෝැසාස්ාාැගාැක ාටැි බීිැසහැඑිැදිදකේැිනටැ
ක්රියාත්ි ැකිකහයුම්ැවාාර්ා

5.2

මසාදුැකල්ඛණගාැකාසු රුවකු කදාවියැයුුය.

5.3 කාසු රුටැ එකරහිවැ ඇි ැ කපරැ මයහපත්ැ වාාර්ාවවීමැ මාරැ කිිනයම්ැ මයහපත්ැ
වාාර්ාවක්ැකහ්ුකවවීමැකාසු රුකේැිනයළුිැ කාසුැ කහෝැ එක්ැ කාසුවක්ැ කහෝැ කාසුැ ව්ඩිැ
ප්රිාණයක්ැඇගයීම්ැක්රියාවලිකේදීැප්රි ක්කෂ්පැ
ැහ් .
5.4 ප්රිාණවත්ැ ගබඩලාැ පහසු ම්ැ ි බිි(ගබඩලා/ශිාැ ාිරැ හාැ මධිශීා රණ)ැ සහැ ශීාැ
ට්රක්ැ රාැ ඇුලුවැ ප්රිාණවත්ැ ප්රවාහදැ පහසු ම්ැ ි බියැ යුුැ මාර,ැ එිැ පහසු ම්ැ දඩලත්ුැ
කිරීිැසහැසුදුසුැාත්ත්වකේැි බියැයුුය.
5.5

කාසු රුැසඳහාැශක්ි ිත්ැමූකයැහ්කියාවක්ැි බියැයුුය

5.6 එක්ැ එක්ැ ක ාවීමරාත් රුකේැ ප්රධාදයැ රැ ඇි ැ ආහාරැ ප්රිාණයවීමැ සහැ මුළුැ
ක ාවීමරාත්ැවටිදා ිැනිශ්චයැකිරීකම්දීැමිාායැි්ඩලකයැවිිනවීමැපත්ැ රදැකදන ැස්ාාවරැ
ප්රසම්පාදන දැ මිුවවැවිිනවීමැඉහාැකේදන ැ5.4ැසහැ5.5ැසක ාැබකනුැක්කේ.
5.7 කාසු රුවවීමැසුදුසු ම්ැසහැකාෝරාග්නීකම්ැක්රියාවලියැසම්බවීමධකයවීමැවිස්ාරයවීමැ
කාසුැකල්ඛණකේැසඳහවීමැක .ැ(Bidding data sheet)
6.
මකේක්ිාැ කාසු රුවවීමැ හටැ ව්ඩිදුරැ විස්ාරයවීම,ැ සුදුසු ම්ැ ක්බීකම්ැ පිළිකවාැ සහැ කාසුැ
කල්ඛණයවීමැපහාැකේදන ැමා ැ11ැහිැසඳහවීමැලිපිදකයවීමැැ2017ැඔක්කාෝබර්ැිසැ23ැවදැදිදැිනටැ
2017ැ කදාව්ම්බර්ැ ිසැ 10ැ වදැ දිදැ දන ක්වාැ සෑිැ ව්ඩලැ රදැ දිදය ිැ කප.ැ ව.ැ 0900ැ ප්කේැ ිනටැ
1500ැප්යැදන ක්වාැමධයක්ෂැදාවි ැ(ආහාරැහාැනි ැඇඳුම්)ැකවි වීමැකදාමිකල්ැපරීක්ෂාැ රැබ්ලියැ
හ් .
7.

මකදකුත්ැවිස්ාරයවීමැකාසුැකල්ඛණකයහිැමඩලාගුැක .

8.
කාසුැකල්ඛණැනිකුත්ැකිරීිැසහැමවසවීමැවදැදිදයැසහැකාසුැපිළිග්නීිටැමදන ාකැවිස්ාරයවීමැ
පහාැසඳහවීමැපරිදිැක .
8.1 කාසුැකල්ඛණැනිකුත්ැකිරීිැ2017ැඔක්කාෝබර්ැිසැ23ැවදැදිදැ0900ැප්කේැිනටැ
2017ැ කදාව්ම්බර්ැ ිසැ 10ැ වදැ දිදැ 1500ැ ප්යැ දන ක්වාැ දාවි ැ හමුදන ාැ මූකස්ාාදකේැ
මධයක්ෂැදාවි ැ(ආහාරැහාැනි ැඇඳුම්)ැක ා ඹැ01ැිගිවීමැනිකුත්ැ රනුැක්කේ.
8.2 පූවර්ැ කාසුැ රැස්යිැ 2017ැ ඔක්කාෝබර්ැ ිසැ 30ැ වදැ දිදැ කපවැ 1000ැ ප්යටැ ප්රධාදැ
සම්ිවීමරදැශාකාව,ැ03ැවදැිහක,ැආර ෂ ැමිාායාාශය,ැබාකදන ක්ෂැිාවා,ක ා ඹැ03ැ
ලිපිදකයහිැප්ව්ත්ැක .
8.3 කාසුැ කල්ඛණයවීමැ පරීක්ෂාැ කිරීකම්ැ මවසවීමැ දිදයැ 2017ැ කදාව්ම්බර්ැ ිසැ 10ැ වදැ
දිදැ1500ැප්යැදන ක්වා(කදාමිකල්)
8.4 කාසුැ කල්ඛණයවීමැ මිකැදීැ ග්නීකම්ැමවසවීමැ දිදයැ 2017ැ කදාව්ම්බර්ැ ිසැ 10ැ ැ වදැ
දිද1500ැප්යැදන ක්වා
8.5

කාසුැා්බීකම්ැමවසවීමැදිදයැ2017ැකදාව්ම්බර්ැ14ැවදැදිදැ0900ැප්යැදන ක්වා

8.6

කාසුැවිවෘාැකිරීිැ
මමුැආහාරැ-ැ2017ැකදාව්ම්බර්ැ14ැවදැදිදැ0930ැප්යටැකටවීමඩලපර්ත්ැවිවෘාැ
කිරීකම්ැ ායර්ාකයැදාවි ැහමුදන ාැමූකස්ාාදයැක ා ඹැ01.
වියලිආහාරැ -ැ 2017ැ කදාව්ම්බර්ැ 14ැ වදැ දිදැ 0930ැ ප්යටැ මේමිරාල්ැ
කසෝිි ක ැ දිසාදාය ැ සම්ිවීමරදැ ශාකාවැ දාවි ැ හමුදන ාැ
මූකස්ාාදයැක ා ඹැ01.

9.
පහාැ කේදන ැ 11ැ හිැ සඳහවීමැ ලිපිදකේැ මධයක්ෂැ දාවි ැ (ආහාරැ හාැ නි ැ ඇඳුම්)ැ ිගිවීමැ
කාසු රුවවීමැ හටැ ද්වාැ කදාකගවනුැ කබදැ ගාස්ුවැ කගයැකිවීමැ පසුැ ඉාග්රීිනැ ාාෂාකවවීමැ සඳහවීමැ
කාසුැකල්ඛණයවීමැමි දීැගාැහ් .ැආපසුැකදාකගවනුැකබදැවටිදා ම්ැමුදන ල්ැමිාායාශයැිගිවීමැ
තීරණයැ රැ ඇි ැ චක්රකල්ඛණැ 2016ැ ජුනිැ ිසැ 17ැ ැ වදැ දිද්ි ැ 06/2016ැ ැ ප්ර ාරවැ ිනදුැ රනුැ
ක්කේ.

10. කාසුැ ඉදිරිපත්ැ කැ හ්කිැ වවීමකවීමැ මධයක්ෂැ දාවි ැ (ආහාරැ හාැ නි ැ ඇඳුම්)ැ
ිගිවීමැමිකදීැගවීමදාැමිකැ ්ඳවු ම්ැපත්ැසඳහාැපිණක්ැක .

ායර්ාකයැ

10.1 ිනයළුිැකාසුවීමැමනුපිටපත්ැසහිාවැලියාපදිාය ැා්පෑකැිගිවීමැඑවිිැකහෝැැකේදන ැමා ැ
11හිැසඳහවීමැලිපිදකේැාබාැඇි ැකටවීමඩලර්ැකපට්ටියැුකටැඉහාැකේදන ැ8.5ැහිැසඳහවීමැදිදයැ
සහැක කාවටැප්රාිැබහාලියැයුුය.ැප්රිාදන ැයැක්කබදැකාසුැප්රි ක්කෂ්පැ රනුැක්කේ.ැකාසුැ
විවෘාැකිරීිැසඳහාැකාසු රුවවීමැකහෝැබකයැකත්ැනිකයාජිායවීමැහටැසහාාගීැවියැහ් .
10.2 ඉදිරිපත්ැ රදැකාසුකවහිැවකාගුැ ාකයැ2018ැමකේල්ැිසැ30ැවදැදිදැදන ක්වාැවියැ
යුුය.
10.3 කාසුැ කල්ඛණකයැ (IV) වදැ ක ාටකස්ැ සඳහවීමැ ආ ෘි පාටැ මනුවැ කාසුැ සිගැ
2018ැ ි් ැ ිසැ 28ැ වදැ දිදැ කාක්ැ වකාගුැ වදැ කාසුැ සුරක්ෂණැ ඇප රයවීමැ සහැ කාසුැ
සුරක්ෂණැඇප රැප්ර ාශයැආරක්ෂ ැමිාායාශයැකවාැඑවියැයුුැමාර,ැකාසුැසුරක්ෂණැ
ඇප රකේැවටිදා ම්ැකාසුැකල්ඛණකේැ ඇමුණුිැD හිැසඳහවීමැආ ාරයටැඉදිරිපත්ැ
ැ
යුුැක .එකස්ැඉදිරිපත්ැකදා රදැකදන ැකාසුැප්රි ක්කෂ්පැ රනුැක්කේ.
10.4 ශ්රිැ කා ාැ ිහැ බ්ාකුවැ විිනවීමැ මනුිාැ ර ඇි ැ පිළිගත්ැ වානිජාැ බ්ාකුවකිවීමැ
කබාගවීමදාැ කදන ැ ප්රාිැ ලිිතාැ ඉල්ලීමිැ ිාැ ක ාවීමකේිනැ විරහිාවැ මුදන ල්ැ බවටැ පරිවාර්දයැ
කැ කාසුැ සුරක්ෂණැ ඇප රයටැ මදන ාකැ මුල්ැ පිටපත්ැ සිගැ ඉදිරිපත්ැ කැ යුුැ ක .ැ (මදන ාකැ
බ්ාකුකවහිැලිපිැශීෂර්යැසහිාව)ැඑකස්ැකබාැකදාකදන දැකාසුැප්රි ක්කෂ්පැ රනුැක්කේ
10.5 කාසු රුවවීමැ විිනවීමැ මවශයැ වු වැකහාත්ැ නිෂ්පාදන දැ සහි  යවීමැ ඉදිරිපත්ැ
ක .

කැ යුුැ

10.6 ආරක්ෂ ැ මිාායාාශකේැ ආහාරැ මි දීැ ග්නීකම්ැ හාැ ආක ක්ෂණැ ය
යැ ැ විිනවීමැ
ආහාරැ නිය්දියවීමැ ඉල්ලුම්ැ කැ විටදීැ එයැ කබාදියැ යුුය.ැ නියමිාැ දිදටැ නිය්දියවීමැ
කබාදීිටැමකපාකහාසත්ැවදැකාසු රුවවීමකේැකාසූවීමැප්රි ක්කෂ්පැ රනුැක්කේ.ැ
11.

ඉහාැසඳහවීමැ කැලිපිදය
මවධාදය

:

මධයක්ෂැදාවි ැ(ආහාරැහාැනි ැඇඳුම්)

ලිපිදයැ

:

දාවි ැහමුදන ාධිපි ැ
දාවි ැහමුදන ාැමූකස්ාාදය
ා්.ැකප.ැ593
ක ා ඹැ01.

දුර ාදැ

:

011ැ2212351ැ-ැ3ැදිගුවැ12351

ෆ්ක්ස්

:

011ැ2424577

ඊකම්ල්

:

nhqdnvc@navy.lk
සාාපි ,
මිාායැි්ඩලකයැපත් කැස්ාාවරැප්රසම්පාදන දැ මිුවව
ආරක්ෂ ැමිාායාශය

