
 

 

NATIONAL SAVINGS BANK 

 

INVITATION FOR BIDS 

 

TENDER NO:  NSB/PT/2018/32 

 

SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING  AND  MAINTENANCE OF   

NOTE  COUNTING MACHINES  - 85   UNITS (HEAVY DUTY) 

 

Sealed tenders are hereby invited from the  reputed Principal Manufacturers/Suppliers or their 

Accredited Local Agents in Sri Lanka for Supply, Installation, Commissioning and Maintenance  of 

Note Counting Machines - 85 Units (Heavy Duty) 

 

Description of the procurement Note Counting Machines –- 85 Units  (Heavy Duty) 

Applicable Non-refundable Tender Fee Rs. 5,000/- 

Value of the Bid Bond to be submitted Rs. 170,000 

Last Date & Time of  Issuing Bid Documents  26/06/2018  at    3.30 p.m. 

Date & Time of Closing of Tender 28/06/2017  at 10.00 a.m. 

 

1. Bidding  Documents could be obtained from the Supplies Manager, Supplies Division, National Savings 

Bank, No. 255, Galle Road, Colombo 3.  Tender Forms will be issued from 06/06/2018  between  8.30 a.m.  

and 3.30 p.m. on working days till 26/06/2018 on the submission of a written application 

 

2. Perfected Bidding  Documents should be accompanied by a Bank Guarantee/Bid Bond acceptable to the 

National Savings Bank,  for the value relevant to the tender as indicated above and issued by a commercial 

bank and valid for a minimum period of  180  calendar days from the date of opening the Tender. 

 

3. Bids will be opened immediately after closing at 10.00 a.m. on the due date and the bids received  after 

10.00 a.m. will be rejected and returned unopened. 

 

4. The National  Savings Bank reserves the right  of  rejecting any or all bids  and the right of accepting any 

portion of a bid without adducing any reasons. 

 

5.  Further details could be obtained from the Supplies Manager- Supplies Division  

 

Chairman- Corporate Procurement Committee - Major 

National Savings Bank 

No. 255, Galle Road, 

Colombo 3. 

  



 

 

 

   මිල ගණන් කැඳවිම. 

ප්රසම්පාදන දැන්ීම් අංක - එන්.එස්.බී/පී.ටී/2018/32 

මුදල් නනෝට්ටු ගණින යන්ර සඳහා මිලගණන් කැඳවිම (බහු කාර්ය) - 85 Nos. 

 

නමහි දැක්නෙන නෙන්ඩරයෙ අදාල භාණ්ඩ සැපයීම, නබදාහැරීම සහ නඩත්තුෙ  සඳහා පිළිගත්ත නිෂප්ාදකයන්නගන්/ 

සැපයුම්කරුෙන්නගන් නහෝ ඔවුන්නේ බලයලත්ත නේශීය නිනයෝජිතයන්නගන්  මුද්රා තබන ලද මිල ගණන් කැඳෙනු ලැනේ.                                            

කාර්ය විස්තරය මුදල් නනෝට්ටු ගණින යන්ර මිලදී ගැනීම. (බහුකාර්ය) - 
85 Nos. 

ආපසු නනානගෙනු ලබන නෙන්ඩර් ගාස්ුෙ රු.5,000/- 

ලංසු ඇපකරනේ ෙටිනාකම රු.170,000/- 

නෙන්ඩර් පත්රිකා නිකුත්ත කිරීම අෙසන් කරන දිනය සහ 
නේලාෙ 

2018/06/26 දින ප.ෙ 3.30 දක්ො 

නෙන්ඩර් විෙෘත කරන දිනය හා නේලාෙ 2018/06/28 දින නප.ෙ 10.00 ෙ 

           

01. 2018/06/06 දින සිෙ 2018/06/26 දින දක්ො ෙැඩ කරන දිනයන්හි නපරෙරු 08.30 සිෙ පස්ෙරු. 03.30 දක්ො අදාළ 

නෙන්ඩර් පත්රිකා, නකාළඹ 03, ගාලු පාර, අංක 255 හි පිහිටි ජාතික ඉතිරිකිරීනම් බැංකුනේ සැපයුම් අංශනේ සැපයුම් 

කළමනාකරු නෙතින් ලිඛිත ඉල්ීමක් මඟින් ලබා ගත හැක.   

 

02 .නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලද නෙන්ඩර් පත්රිකා සමග නෙන්ඩර් පත්රිකා විෙෘත කරනු ලබන දින සිෙ දින 180 ක් සඳහා 

ෙලංගු ෙන ොණිජ බැංකුෙකින් නිකුත්ත කළ ජාතික ඉතිරිකිරීනම් බැංකුෙෙ පිළිගත හැකි බැංකු ඇපකරයක්/ ලංසු 

ඇපකරයක් ඉදිරිපත්ත කළ යුුය.  

 

03. අදාළ දිනනේදී නෙන්ඩර් අයදුම්පත්ත භාරගැනීම නපරෙරු 10.00ෙ අෙසන් වූ ෙහාම නෙන්ඩර් අයදුම්පත්ත විෙෘත නකනරන 

අතර නපරෙරු 10.00 න් පසුෙ ලැනබන නෙන්ඩර් අයදුම්පත්ත ප්රතික්නෂප් කරනු  ලැනේ.  

 

04. සියළුම ලංසු නහෝ එක් ලංසුෙක් නහෝ එයින් නකාෙසක් පිළිගැනීම නහෝ නහ්ු දැක්ීමකින් නතාරෙ ප්රතික්නෂප් කිරිනම් 

අයිතිය ජාතික ඉතිරිකිරීනම් බැංකුෙ සුනේ. 

නම් පිළිබඳ ෙැඩි විස්තර ජාතික ඉතිරිකිරීනම් බැංකුනේ සැපයුම් අංශනේ කළමණාකරු (සැපයුම්) නෙතින් ලබා ගත හැකිය. 

 

 

 සභාපති                                                                                         

         ආයතනික ප්රසම්පාදන කමිුෙ-ප්රධාන                                        

     ජාතික ඉතිරිකිරීනම් බැංකුෙ                                                              

         අංක.255 , ගාලු පාර,         

නකාළඹ- 03.             

                                 


