
 

 

පපොපහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික පපොපහොර හා කෘමි නාශක 
භාවිත නියාමන රාජ්ය් මමාත්ංිශය 
සී/ස ලංිකා පපොපහොර සමාගම 

සී/ස ලංකා පපොපහොර සමාගපේ ආරක්ෂක පසේවාව සැපයිම සඳහා ලංසු කැඳවීම. 
2021/22 වර්ෂය 

ලංසු අංකය: 2021/22/CFC/SS/01 
 

සී/ස ලංිකා පපොපහොර සමාගපම් හුණුපිටිය  පිහිටි  ප්රැධාාන කා්යයාලය සම  මධා්ම පපොපහොර ගඩා ා 
සංිකී්යණය,දිවයින පුරා ප්රැාපීය ය  පපොපහොර ගඩා ාවහිහි වසරක කාල සීමාවක් එනම්,2021 මැයි මස 01 දින 
සිට 2022 මපප්රැරල මස 30 වන දින දක්වා ආරක්ෂක පසරවාව සැපයීම සඳහා ආරක්ෂක මමාත්ංිශපල යායාපදිංි  
වී ඇති ආරක්ෂක ආයතන පවතිහි සී/ස ලංිකා පපොපහොර සමාගම පවනුපවහි පදපා්යතපම්හිතු ප්රැසම්පාදන 
කමිටුපේ සභාපති විසිහි මුද්රාා තඩනලද ලංිසු කැඳවනු ලඩයි. 

 

02. පමම ලංිසු කැඳවීම ජ්යාතික තර කාරී ලංිසු කැඳවීමක් මඟිහි සිදු පකපරනු ඇත. 
 

03. ආපසු පනොපගවනු ලඩන රු.6,000/=ක(රුපියල හයදහසක) මුදලක් වත්තල,හුණුපිටිය පිහිටි සී/ස 
ලංිකා පපොපහොර සමාගපම් ප්රැධාාන කා්යයාලපල මුදල මයකැමි පවත පගවීපමහි සී/ස ලංිකා පපොපහොර 
සමාගපම්  වැ.ඩ කළමණාකරු (ප්රැසම්පාදන හා ආනයන) පවතිහි මිල පපෝරමය,පපොදු පකොහිපීසි සහ 
මවශ්තාවයහි පිිබඩඳ පලණණය ඇතුු  ංංි්රිේසී භාෂාපවහි යුත් ලංිසු පරිසකාව ලඩා ගත හැයය.මදාල ලංිසු 

පරිසකා 2021 මාර්තු මස 08 වන දින සිට 2021 මාර්තු මස 26 වන දින දක්වා වැඩ කරන දිනයන්හි 

පප.ව.9.30 සිට ප.ව 3.30 දක්වා ලඩා ගත හැක. 
 

04. යාපි කවරපල ඩහාු  මුද්රාා තඩන ලද ලංිසු පරිසකා, සභාපති, පදපා්යතපම්හිතු ප්රැසම්පාදන කමිටුව, 
ප්රැසම්පාදන මංිශය, ලක් පපොපහොර ස්ව්යණ ජ්යයහිති මාවත, හුණුපිටිය,වත්තල යන යාපිනයට යායාපදිංි  
තැපෑපලහි එවිය යුතුය. නැතපහොත්, ංහත කී යාපිනපල ප්රැසම්පාදන මංිශපල පම් සඳහා තඩා ඇති ලංිසු 
පපට්ටිපල පහත සඳහහි කර ඇති ලංිසු වසන දින හා පේලාවට පපර ඩහායාය යුතුය. 
 

05. 2021 මාර්තු මස 29 වන දින ප.ව 2.30 ට ලංිසුව වසනු ලඩන මතර,ඒ සම ම විවෘත කරනු ලැපේ. 
ලංිසු විවෘත කරන මවස්ථාපේදි ලංිසුකරුවහි පහෝ ඔවුහිපේ ඩලයලත් නිපයෝජිතයහිට පැමිණ සිටිය 
හැයය.සියු ම ලංිසු සම  රුපියල හාරලක්ෂයක් (රු.400,000/=) වටිනා ලංිසු ඇපකරයක් තැබිය යුතුය. 
 

07.       2021 මාර්තු මස 22 වන දින ප.ව. 2.30 ට වත්තල, හුණුපිටිපල ලක්පපොපහොර ස්ව්යණ ජ්යයහිති  
මාවපත්  සී/ස ලංිකා පපොපහොර සමාගපම්, ප්රැසම්පාදන මංිශපලදී පූ්යව ලංිසු රැස්වීමක් පවත්වනු  ලැපේ. පමම 
පූ්යව ලංිසු රැස්වීමට සහභාගී වන පමහි සියු ම ලංිසුකරුවහිපගහි ංලලා සිටිනු ලැපේ. 
 

08. පම් පිිබඩඳව වැඩිදුර විස්තර මවශ් පේ නම්, සී/ස ලංිකා පපොපහොර සමාගපම් වැ.ඩ කළමණාකරු 
(ප්රැසම්පාදන හා ආනයන) (දුරකථන මංික:011-2947765/077-2069981/ෆැක්ස්: 011-2930423)පගහි ලඩා 
ගත හැයය. 
 

සභාපති, 
    පදපා්යතපම්හිතු ප්රැසම්පාදන කමිටුව, 
                                                 ප්රැසම්පාදන මංිශය,                  

            සී/ස ලංිකා පපොපහොර සමාගම, 
            ලක් පපොපහොර ස්ව්යණ ජ්යයහිති මාවත, 
              හුණුපිටිය, වත්තල. 
              දිනය:2021 මාර්තු මස 08 වන දින 

 


