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ජා�ක �ද�ා පදනෙ� ආපන ශාලාව

ආහාර සඳහා �ල ගණ� කැඳ�ම - 2022 ව�ෂය සඳහා !"�තරය�

ආහාර සඳහා �ල ගණ� කැඳ�ම $මාණය

කා�යය
ම%ඩලය
සඳහා �ල

'.

සාමාන�
�ල '.

1 �� ෙ� (125 	.�.) ෙක��ප එක�

2 ෙ� (�ෙ���) (125 	.�.) ෙක��ප එක�

3 ෙක�� (125 	.�.) ෙක��ප එක�

4 �� ෙක�� (125 	.�.) ෙක��ප එක�

5 උදෑසන ආහාර: බ�, එළව� 02� සමග බැ$ම� බ� 1/2

6 උදෑසන ආහාර: බ�, එළව� 02� සමග බැ$ම� බ� පා(සලය�

7
බ�, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� සමග මැ�2ම
� ෙහ� පපඩ5

බ� 1/2

8
බ�, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� සමග මැ�2ම
� ෙහ� පපඩ5

බ� පා(සලය�

9
බ�, මා�, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� සමඟ ප
පඩ5

බ� 1/2

10
බ�, මා�, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� සමඟ ප
පඩ5

බ� පා(සලය�

11
බ�, 99� මස්, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� ස
මඟ පපඩ5

බ� 1/2

12
බ�, 99� මස්, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� ස
මඟ පපඩ5

බ� පා(සලය�

13
බ�, ;�තර, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� සමඟ
පපඩ5

බ� 1/2

14
බ�, බැඳ? මා�, එළව�ව� ඇ-�ව ව.ාංජන 03� ස
මඟ පපඩ5

බ� පා(සලය�

15 @�A ර�ස් (99� මස් / බැද? මා�) බ� පා(සලය�

16
පා� ෙගCය� ප��? ෙහ� අල ෙහEF සමඟ ෙපE� ස5
ෙබ�ල

එක�

17 පා� ½ ප��? ෙහ� අල ෙහEF සමඟ ෙපE� ස5ෙබ�ල එක�

18 පා� ¼ ප��? ෙහ� අල ෙහEF සමඟ ෙපE� ස5ෙබ�ල එක�

19 අල ෙහEF එක�

20 ප��? ෙහEF එක�

21 කGලG එක�

22 ;�තර (ත5බ?) එක�

23 ඔ5ලG ඒක� (ස5J(ණ ;�තරය සමඟ)

24 මා� ෙහEF එක�

25 සැ�ALM (Nස)් එක�

26 ඉF ආ�ප 10 � ෙහEF හා ස5ෙබ�ල සමඟ පා(ස� එක�

27 ඉF ආ�ප 10� ෙහEF හා ස5ෙබ�ල සමඟ + ප��? පා(ස� එක�

28 RAලස් ෙහEF සමඟ පා(ස� එක�

29 තැ5S කඩල (ෙපE� හා 2T◌ු 	�ස් සමග) ��W එක�

30 තැ5S Xං ඇට (ෙපE� හා 2T◌ු 	�ස් සමග) පා(ස� එක�
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31 ෙත�ෙසZ (ෙහEF සමඟ) එක�

32 ��බ� කෑ�ල� (2T◌ු 	�ස් හා ෙහEF සමඟ)

33 වෙA එක�

34 ෙපE� ෙරE� එක�

35 ෙ�ස්\ (මා�) එක�

36 ෙසEෙසZජස් බ� එක�

37 එළව� ෙරE� එක�

38 ;�තර බ]ස් එක�

39 ආ�ප එක�

40 �G^ එක�

41 මා� පා� එක�

42 පරාටා එක�

43 පෑ� ෙ�� එක�

44 _5 බ]ස් එක�

45 ෙපE� ෙ�� එක�

46 හැලප එක�

47 ව`a එක�

48 වැb තලප එක�

49 ලැව�ය එක�

50 අ�ස් ෙක�� c$d එක�

51 පළ-d සලාද ෙක��ප එක�

52 නැe5 පල-d fම c$d එක�

53 සg c$d එක�

54
සාමාන. @මාණෙh ඇi� ෙහ� j] ෙකෙස� (අ

වම 56g)
ෙගCය�

55
සාමාන. @මාණෙh ආනමා� ෙකෙස� (අවම

112g)
ෙගCය�

56
සාමාන. @මාණෙh ඇ5S� ෙකෙස� (අවම

168g)
ෙගCය�

57
සාමාන. @මාණෙh ෙක�b9G^ ෙකෙස� (අවම

75g)
ෙගCය�

• කැ��ම සඳහා මාWක 9bය - d. 20,000.00

• ෙනE	ෙ� ෙදl ලබන ගෑස් Wb�ඩර (ව(ෂය සඳහා) - 4

• L$bය සහ ජලය - ෙනE	ෙ� සැපෙh

• ෙවන� - �ඟ�, ෙක��ප සහ Bottle Coolers සපයl ඇත.

ෙ5 සඳහා Xvා තබන ලද 	ල ගණ� (Sealed quotation) 2021.12.26 Fන සවස 2.00ට ෙපර පහත

b�නයට bයාපFංw තැපෑෙල� ෙහ� ෙගනL� භාර ෙද�න.
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ජා�ක �ද�ා පදනෙ� ,බසාධන සංගමය ම0� කළමනාකරණය කර2 ලබන ආපන

ශාලාව පව3වා ෙගන යාම සඳහා �ල ගණ� කැඳ�ම

ෙට�ඩ� ෙක5�ෙ67

 ෙමම ෙට�ඩරය සඳහා ඉF�ප� වන ෙකE�zා�කdව� පහත ��Lතරය�ට අl{ලව ෙසZවා සැප

�මට එකඟ Lය |-ය.

1. ෙකE�zා�කd LW� 8 ලංකාෙ9 1980 අංක 26 දරන ආහාර පනත L} Lධාන @කාරව ව

(ෂයක කාලය� සඳහා ජා�ක Lද.ා පදනෙ5 ආපනශාලාව ෙස�ඛ.ාර��ත ව හා ඉතා ෙහEඳ

ත��වෙය� පව�වා ෙගන යා |-�.

2. ජා�ක Lද.ා පදනම LW� සපයන භා`ඩ හා ෙසZවා ෙකE�zා�කd LW� ෙවන� ව.ාපාර

සඳහා ෙයEදා ෙනEගත |-ය. ෙකE�zා�කd LW� එම භා`ඩ වල වග�ම ෙවlෙව� d.

35,000/-ක Xදල� ලංකා බැං9ෙg ]දහස් ච-ර� ශාඛාෙg පව�වාෙගන යන �බසාධන සං

ගමෙh �T5 අංක 2328323 දරණ �Tමට බැර කළ |-ෙg.

3. ෙමම �L�ම බලපව�වනා කාලෙh � ෙහ� �(ඝ ��මක � ආපනශාලාව පව�වා ෙගන යාම

ෙවlෙව� මාWකව d. 20,000/-ක Xදල� ෙකE�zා�කd LW� ජා�ක Lද.ා පදනෙ5 �බ

සාධන සංගමයට සෑම මාසයකම 10 ෙව] Fන ෙහ� එFනට ෙපර ෙගවා ල$ පත� ලබා ගත |

-ය. ෙමම ගාස්-ව ෙගLම පැහැර හ�l ලබ�ෙ� න5 Fන 30ක දැl5 �ම�� ප�ව අදාල

�L�ම අවලං� ��ෙ5 බලය ජා�ක Lද.ා පදනෙ5 අධ.�ෂ ජනරා�-මා/-	ය ස-ෙg. ෙග

cමට ඇ� �ඟ Xදල තැ�ප- Xදb� �යවා ගැ�මට ජා�ක Lද.ා පදනමට බලය ඇත.

4. ස�ෙh වැඩ කරන Fන වල ෙපරවd 7.30 Wට පස්වd 4.30 ද�වා ආපනශාලාව Lවෘත කර

තැ;ය |-ය.

5. ෙකE�zා�කd ෙමම ආපනශාලාව ෙහ� ජා�ක Lද.ා පදන5 ප��ය, පදනම අlමත කරන

ව.ාපර කට|- වලට අමතරව ෙවන� ෙබදාහැ�ෙ5 මධ.ස්ථානය� ෙහ� ෙවන� ව.ාපාර ක

ට|- සඳහා භාLතා ෙනEකළ |-ය.

6. �L�5@කාරව ආපනශාලාව ]W ආකාරෙය� කළමනාකරණය ෙනEකරන බව හැ� ය�ෙ�

න5, Fන7ක දැl5 �ම�� ප� �L�ම අවලං� ��ෙ5 බලය ජා�ක Lද.ා පදනෙ5 අධ.�ෂ

ෙජනරා�-මා / -	ය ස-ෙg.

7. ෙකE�zා�කd LW� ෙමම �L�ම අවස� ��මට බලාෙපEෙරE�- ව�ෙ� න5 ඒ සඳහා

b�තව Fන 45ක ක� �ම�� ප�ව �L�ම අවස� කළ හැක.

8. ජා�ක Lද.ා පදනම LW� ලබා ෙදන භා`ඩ හා ෙසZවා:

a. ආපන ශාලාෙg ප�හරණය සඳහා අවශ. L$b ෙබE�ෙ�dව, c$d, �ඟ�, ෙ� ෙක��ප

හා ��W ආයතනෙh �බසාධන සංගමය ම�� ෙකE�zා�කdට ලබා ෙ�. �ට අමතරව,

ෙකE�zා�කd LW� �ෙගන එන භා`ඩ වල ලැ�ස්-ව� �බසාධක සංගමය ෙවත ල

බා Fය |-ය.

b. ආයතනෙh �බසාධක සංගමය LW� ෙකE�zා�කdට �තකරණ ෙදක� ලබා ෙදන අ

තර ඊට වඩා වැC �තකරණ @මාණය� තබා ග�ෙ� න5 �බසාධක සංගමෙh J(ව අl

මැ�ය ලබා ගැ�ම අ]වා(ය ෙg.

c. ආපනශාලාව ජා�ක Lද.ා පදනෙ5 අවශ.තාවය ප�F L}ම�ව පව�වාෙගන යැම සඳහා

අවශ. L$bය හා ජලය ෙනE	ෙ� ලබා ෙදl ලැෙ�. �ට අමතරව මාස -නකට එක බැ�

� වන උප�මයකට යට�ව, ව(ෂයකට �ෙල� �ෑ5 12.5 ගැස් Wb�ඩර 4� ෙනE	ෙ�

ලබා ෙදl ලැෙ�. අදාල මාස -නට �	 ගෑස් Wb�ඩරය ]W කාලය තළ ලබා ෙනEග�

ෙ� න5 එම වර@සාදය අෙහ�W ෙg.
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d. ෙමම පහ�ක5 ෙවනය5 ව.ාපාර සඳහා ෙයEදා ෙනEගත |-ය.
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10. ආපනශාලාෙg පLzතා කට|- සඳහා අවශ. ජලය හා L$bය ජා�ක Lද.ා පදනම LW� සැප

ෙයන අතර ඒ සඳහා අවශ.  අෙන9� උපකරණ හා රසායන vව. (උදා. ෙසZ$5 කාරක යනාF

ය) ෙකE�zා�කd LW� සපයා ගත |-ය.

11. vව. අෙලL ��ම

a. ඔබ LW� අප ෙවත ද�වන ලද කා(යය ම`ඩලය සඳහා වන 	ල ගණ� වලට ජා�ක L

ද.ා පදනෙ5 ෙසZවක��ට vව. අෙලL කළ |-ය. බා�ර ?�ග�� සඳහා මහා මා(ගයට

Lවෘතව ඇ� කe�ව ම�� ආහාර පාන සැප�ය හැක. ජා�ක Lද.ා පදනෙ5 ෙසZවක ම

`ඩලය, රාජකා� සඳහා පැ	ෙණන අX�ත� සහ අධ.�ෂ ෙජනරා�-මා/-	යෙ� L

ෙශZෂ අවසරයල� ?�ගල��ට හැර ෙවන� �Wෙව9ට ආපනශාලාව -ළ ආහාර ගැ�ම

ෙහ� ගැවjම ස?රා තහන5 ෙg.

b. සෑම ස�යකම W9රාදා Fනවල දහව� ආහාර ෙgල සඳහා LෙශZෂ ආහාර වGෙට�dව�

සැප�ය |-ෙg. (උදා. කහ බ�)

c. ආහාර සැප�ෙ5 � ෙපර Fන සකස් කරන ලද හා ක� ඉ9� � ආහාර ෙනE සැප�ය |-

�.

d. �බසාධක සංගමෙh අlමැ�ය�� ෙතEරව, ෙට� ඩ( පzකාෙg ද�වා ඇ� 	ළ ගණ�

වල �W$ ෙවනස� W$ කළ ෙනEහැක.

e. � ලංකා @ජාතා� ක සමාජවා� ජනරජෙh අංක 2034/33 දරණ ගැසG පzයට අන{ල

ව ආපනශාලාෙg �	කd LW� ෙපEb¡� භාLතය අවම ��මට වගබලා ගත |-යග.

12. ෙකE�zා�කd ෙමම ආපනශාලාව ෙකEළඔ මහ නගර සභාව හා ෙවන� ආයතන ම�� ක

b� කලට ]9� කරl ලබන L}Lධාන (උදා. පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ පනත, ජා�ක ආර�

ෂණ පනත යනාFය) වලට අl{ලව පව�වාෙගන යා |-ය. එ� L}Lධානය� කඩ��ම�

� Lෙටක ජා�ක Lද.ා පදනම එ� වග�ෙම� ]දහස්කර, ෙකE�zා�කd ?�ගbකව ඒ ස5

බ�ධව වග�මට බැෙ�.
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සංගමෙh සභාප�-මා/-	ය අමත�න.

14. ස5?(ණ කරන ලද අය$5පzය සහ 	ළ ගණ� ව5පස ඉහළ ෙකලවෙර� “ආපනශාලා ආහා

ර �ළ ගණ� 2022 “යlෙව� සඳහ� කළ b|5 කවරයක බහා 2021.12.26 Fන ප.ව.2.00

ට @ථම පහත සඳහ� b�නයට bයාපFංw තැපෑෙල� ෙහ� Lද.ා පදනෙ5 ෙදවන මහෙ� ත
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