
       

 

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බ ැංකුව පහත ද ක්මවන භාණ්ඩ හා මසේවා ස පයීමට බලාමපාම ාත්තු වන 

ස පයුේකරුවන්මෙන් 2019, 2020, 2021 වර්ෂයන්ට ලියාපදැංචි වීම සඳහා අයදුේපත්ත ක ඳවනු ල මේ. 

කාණ්ඩ අැංක - 01 - යන්ර 

1. එකු කිරීමේ යන්ර සහ ඝණක යන්ර 

2. වායු සමන යන්ර 

3. බහුපත්ත කිරීමේ යන්ර 

4. මඩන්ීමීට  

5. විදුත්ත  න් කිරුේ යන්ර 

6. ෆ ක්සේ යන්ර 

7. විදුලි උත්තපාදන යන්ර 

8. මල්ටිමීඩියා මරාමජක්ටර් යන්ර (රක්මෂේපණ යන්ර) 

9. මනෝට්ටු සහ කාසි ෙණක යන්ර 

10. ඡායාපිටපත්ත යන්ර 

11. ත ප ල්ට මුද්රණ යන්ර 

12. ශීතක ණ 

13.  මකාල ක පීමේ යන්ර 

14. රූපවාහිනී යන්ර 

15. යුරු ලියන 

16. වු  මපාේප යන්ර 

17. ඇඟිලි සලකුණු සටහන් තබන යන්ර 

18. මෙක්පත්ත මුද්රණය කිරීමේ යන්ර 

19. පාර්සල්ට එුේ පි යන්ර (Strapping Machine) 

20. සියලුම වර්ෙමේ බ  ම නීමේ යන්ර 

කාණ්ඩ අැංක - 02 - පරිෙණක ජාලක ණය සහ පරිෙණක උපාැංෙ 

1. සේවයැංක්රීය මටලර් යන්ර 

2. පරිෙණක සහ පරිෙණක ආශ්රිත උපාැංෙ 

3. පරිෙණක ජාල ආශ්රිත අැංෙ (CAT Ethernet, UTP) /මක්බල්ටසේ කමනක්ටර්සේ ආදය 

4. පරිෙණක ජාලයට අයත්ත උපාැංෙ (Modam  Hubs, Routers, Patch Panel, Switches) ආදය 

5. පරිෙණක මුද්රණ යන්ර (Printers)  

6. අඛණ්ඩ විදුලි ස පයුේ ඒකක (UPS) 

7. දත්තත සේබන්ධතා (Data Links) 

8. ජාලක ණ රැහ න් (Network Cabling) 

9. සුසැංහිත ත ි/ දත්තත වීඩිමයෝ ත ි (පිෙත කළ හ කි/ න වත ලිවිය හ කි)- (DVD/CD) 

10. ප්ලාසේික් කාඩ් පත්ත (ATM Card, Master/ Visa, Debit, Student Card  etc:) 

11. රිබන් මටෝනර්සේ හා කාට්ටරිජ් - එන්මකෝඩර් යන්ර, ෆ ක්සේ යන්ර,පරිෙණක මුද්රණ යන්ර සඳහා 

12. ෙබඩා කිරීමේ මාධය - විදුත්ත මාධය ඩිසේකට්ට, මට්ටප්, කාට්ටරිජ් හා මුහුණත පිරිසිදු කිරීමේ කට්ටටල,මපන් 

ඩ්රයිව් ආදය 

13. මවනත්ත ඕනෑම වර්ෙයක පරිෙණක සහ පරිෙණක උපාැංෙ 



කාණ්ඩ අැංක - 03 - විවිධ උපක ණ 

1. ශ්රවය දෘශ්ය උපක ණ 

2. බ ැංකු මසේප්ු, සු ක්ිතාො   මදා ු, ආ ක්ිත මසේප්ු, මව්ලා අඟුළු, බහාලුේ මසේප්ු, සේවර්ණභා ණ 

බහාලුේ මසේප්ු, ගිණි ආ ක්ිත කබඩ් හා ක බිනට්ට 

3. ඔ මලෝසු 

4. විදුලි උපක ණ (කුඩා හා විශ්ාල) 

5. සියලුම වර්ෙමේ විදුලි පැංකා 

6. වු  ෆිල්ටටර්/මබායිමල්ටරු/ විදුලි මක්තල 

7. ගිනි නිවන උපක ණ 

3.7.1 - ගිනි නිවන  උපක ණ 

3.7.2 - ගිනි ආ ක්ෂණ උපක ණ 

3.7.3 - ගිනි සැංඥා නලා 

3.7.4 - ගිනි වලක්වාලීමේ උපක ණ හා අලුත්තව ඩියා කටයුු (Fire Fighting Equipment) 

      8.   බිම ඔප දමන යන්ර සහ දුවිලි පිරිසිදු කිරීමේ යන්ර 

      9.   මුළුත න් මෙයි උපක ණ 

    10.   ආ ක්ෂක හා ආ ක්ෂණ උපක ණ 

           3.10.1 - CCTV ක ම ා පද්ධති 

           3.10.2 - ආ ක්ිත සැංඥා පද්ධති 

            

   11.   පා ජේුල  ශ්ේි ලාේු 

   12.   මවනත්ත ඕනෑම වර්ෙයක උපක ණ 

 

කාණ්ඩ අැංක - 04 - ෙෘහ උපක ණ 

 

1. කාර්යාලයීය ලී භාණ්ඩ 

2. වාමන් ෙෘහ භාණ්ඩ 

3. ලී ෙෘහ භාණ්ඩ (MDF / Timber) 

 

කාණ්ඩ අැංක - 05 - මුද්රණ කටයුු හා ලිපි ද්රවය 

 

1. ඉුරුේ පාසේ මපාත්ත 

2. වාර්ික වාර්තා සහ සඟ ා 

3. පරිෙණක ලිපි ද්රවය (මුද්රිත කඩදාසි හා අඛණ්ඩ පත්රිකා) 

4. ලිපි කව  

5. ආකෘති පර, නාම මල්ටඛණ, මපාත්ත පත්ත ආදය (Offset and Letterpress) 

6. මපෝසේටර්, අත්තපත්රිකා, රො ක පත්රිකා 

7. ආ ක්ිත මුද්රණ කටයුු (ත න්පු සහතික,  හසය ලිපි ආදය) 

8. මපාත්ත සහ මලජර් බ ඳීම සහ මල්ටබල්ට ඇල්ටබේ 

9. සියලුම කාර්යාලීය හා සාමානය ලිපි ද්රවය 

 

 

 

 

 



කාණ්ඩ අැංක - 06 - ිශ්ර 

 

1. ක න්වසේ නිෂේපාදන 

2. පිඟන් භාණ්ඩ හා මමලමයින් පිඟන් භාණ්ඩ 

3.    තෑගි භාණ්ඩ සහ වයාපාරික රවර්ධන භාණ්ඩ 

6.3.1     - මුදල්ට ක ට 

6.3.2     - කුඩ (ෙ හ ණු / පිරිි) 

6.3.3     - මසල්ටලේ බඩු (මෘදු මසල්ටලේ බඩු ආදය) 

6.3.4 - පිත්තතල භාණ්ඩ හා රීදී භාණ්ඩ 

6.3.5 - විදුත්ත තයාෙ භාණ්ඩ (එකු කිරීමේ යන්ර, මවෝක්මන්) 

6.3.6     - මවනත්ත තයාෙ භාණ්ඩ 

4.  න් භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීම හා  අදාල උපක ණ - උ ෙල්ට, නයිට්රික් අේලය බහාලන හිසේ අේල                 

    මබෝතල,  ත්තත න් කූරු ආදය 

5.  තීන්ත හා  සායනික ද්රවය (මුද්රණ උපක ණ සඳහා) 

6.  ඉුරුේ පාසේ මපාත්ත සහ මෙඩිට්ට කාඩ් පත්ත සඳහා වන ආ ක්ිත ප්ලාසේික් කව  

7.  උකසේ මසේවාව සඳහා වන මපාලිතීන් කව  

8.   බර් මුද්රා, මටෝකන්, ලාකඩ මුද්රා, පාර්සල්ට එුේ පි 

9.  ක්රීඩා භාණ්ඩ කුසලාන සහ පලිහ ආදය 

           10. මපෝලිේ කණු 

 

කාණ්ඩ අැංක - 07 - සැංඥා ුවරු 

 

1. රදර්ශ්න ුවරු - (ප්ලාසේික් - උදා : විනිමය අනුපාත ද ක්වීම සඳහා) 

2. නිෂේපාදන නාම ුවරු 

3. රතිදීප්ත සැංඥා ුවරු ( ප්ලාසේික්) 

4. නාම ුවරු (මලෝහ, ප්ලාසේික් යනාදය) 

5. නිමයෝන් සැංඥා ුවරු 

6. සයිමන්ජ් (Signage) 

7. හ ඟිැං මබෝඩ් (සුදු යකඩ) 

 

 

  කාණ්ඩ අැංක - 08 - ම දපිළි සහ  සේභාණ්ඩ 

 

1. බ නර් 

8.1.1 -  සේක්රීන් ප්රින්ින් (ම ද බ නර්) 

8.1.2     - ඩිජිටල්ට  ප්රින්ින් 

2. ුමුුරුණු 

3. ති  ම ද වර්ෙ 

4. ජාතික මකාඩි සහ අමනකුත්ත මකාඩි 

5. ක  පි (Neck Ties) 

6. බෑග් සහ ව හි කබා, සේ ආව ණ ආදය 

7. ක ප්, ටී-ෂර්ට්ට ආදය 

8. මේසේ, සපත්තු, කලිසේ සහ සාරි ම ද, කමීස 

9. ඇඳ ඇතිරිලි, මකාට්ටට උ  , මදුරු ද ල්ට 

 



කාණ්ඩ අැංක - 09 -  ථ වාහන අවශ්යතා සහ අලුත්තව ඩියා කිරීේ (මපට්රල්ට සහ ඩීසල්ට) 

 

1. බ ටරි 

2. වාහන මසේවා කිරීම 

3. සියලුම වර්ෙමේ  ථ සඳහා අමත  මකාටසේ 

4. ටයර් සහ ියුේ 

5. වාහන වායු සමන යන්ර මසේවාක ණය - (Auto A/C) 

6. වාහන කුෂන් කිරීමේ කටයුු 

 7.    මමෝටර්  ථ අලුත්තව ඩියාව (මපට්රල්ට/ ඩීසල්ට) 

9.7.1 - යන්ත්රික අලුත්තව ඩියාවන් 

9.7.2 - විදුලි ව ඩ 

9.7.3 - ින්කරින් හා සේමේ පින්තාරු කිරීම 

 

කාණ්ඩ අැංක - 10 - මසේවා 

 

1. කෘමීන් මර්දනය ආශ්රිත මසේවා 

2. රවාහන මසේවා 

3. මසේප්ු හා සු ක්ිතාො  මදා ු රවාහනය 

4. කුෂන් කිරීම 

5. පානීය වු  මබෝතල්ට සමඟ ජල මප ණය 

6. මලාරි මබාඩි සෑදීම 

 

 

කාණ්ඩ - 11 - අලුත්තව ඩියා කටයුු 

 

1. කාර්යාලයීය ෙෘහ භාණ්ඩ උපක ණ අලුත්තව ඩියා කිරීම හා මපාලිෂේ කිරීම (ෙෑසේ ෙ ීම / නවීක ණ 

කටයුු) 

2. යන්ර සුර අලුත්තව ඩියා කිරීම (යුරුලියන ඇුළු කාර්යාලයීය යන්ර සහ උපක ණ) 

3. මසේප්ු අලුත්තව ඩියා කිරීම හා මසේවාක ණය 

4. ආ ක්ෂණ උපක ණ අලුත්තව ඩියා කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මකාන්මද්සි හා නියමයන් 

 

මේ සඳහා අදාළ අයදුේපත්ත 2018/09/20 දන සිට 2018/10/19 දන දක්වා ව ඩ ක න දනවල මප වරු 9.00 සිට 

පසේවරු 3.00 දක්වා ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බ ැංකුමව් ස පයුේ අැංශ්මේ රධාන කළමණාකරු (ස පයුේ) මවතින් 

ලබාෙත යුු අත   ඒ සඳහා අදාළ ආයතනමේ ලිපි ශිර්ෂය සහිත ලිපියක් ඉදරිපත්ත කිරීම අතයාවශ්ය මව්. 

සියලුම අයදුේකරුවන් ස පයුේ අැංශ්ය විසින් නිකුත්ත ක න ලද අයදුේපත මඟින් පමණක් මේ සඳහා අයදුේ 

කළ යුුය. එක් කාණ්ඩයක් සඳහා ලියාපදැංචි වන්මන් නේ ආපසු මනාමෙවනු ලබන රු.1000/- ක අයදුේපතට 

අදාළ මුදල බ ැංකුවට මෙවිය යුුය. 2018/09/20 වන දන සිට 2018/10/19 දන දක්වා ව ඩ ක න දන  වල 

මප වරු 9.00 සිට පසේවරු 3.00 දක්වා අයදුේපත්ත ොසේු මෙවිය හ කිය. අයදුේපත්ත ලබාෙ නීම සඳහා පහත 

ද ක්මවන මල්ටඛණද ඉදරිපත්ත කළ යුුය. 

 

1. වයාපා ය  ලියාපදැංචි කිරීමේ සහතිකමේ සහතික කළ පිටපතක් 

2. පසුගිය වස  03 සඳහා අදාළ වන මුලය වාර්තා පිටපත්ත (2015, 2016, 2017) 

3. අදාළ ආයතනමේ ෙණුමදනුකා  පදනම පිළිබඳ සවිසේත ාත්තමක ල සේුවක් 

 

එක් කාණ්ඩයකට වඩා ව ඩි සැංඛයාවක් සඳහා ලියාපදැංචි වීමට අමප්ක්ිත අයදුේකරුවන් අදාළ එක් එක් 

කාණ්ඩය සඳහා ආපසු මනාමෙවනු ලබන රුපියල්ට 1000/- ක් බ ගින් මෙවිය යුු අත  බ ැංකුවට සෑහිමකට  

පත්තවිය හ කි ආකා මේ මසේවා වාර්තාවක් සහිත අයදුේකරුවන් පමණක් මේ යටමත්ත ලියාපදැංචි ක ෙ නීමේ 

පූර්ණ අයිතිය බ ැංකුව සු මව්. 

 

නිසි පරිද සේුර්ණ ක න ලද අයදුේපත්ත අදාළ මල්ටඛණ සමඟ,සභාපති,ආයතනික රසේපාදන කිුව - 

රධාන, ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බ ැංකුව,අැංක.255, ොලු පා , මකාළඹ 03 යන ලිපිනයට ලියාපදැංචි ත පෑමලන් 

එවීමට කටයුු ක න්න. න තමහාත්ත 2018/10/31 දන පසේවරු 2.30 ට මහෝ ඊට මප  රධාන කළමණාකරු 

(ස පයුේ) මවත මෙනවිත්ත භා  මදන්න. “2019, 2020, 2021  වර්ෂයන් සඳහා ස පයුේකරුවන් ලියාපදැංචි 

කිරිම” යනුමවන් කව මේ වේපස ඉහළ මකළව  සඳහන් කළ යුුමව්. ව ඩි විසේත  සඳහා දු කථන අැංක 011 

- 2372690 ඔසේමසේ රධාන කළමණාකරු (ස පයුේ) අමතන්න. 

 

සභාපති 

ආයතනික රසේපාදන කිුව - රධාන 

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බ ැංකුව 

අැංක 255, ොලු පා , 

මකාළඹ 03. 

  



 
NATIONAL SAVINGS BANK 

REGISTRATION OF SUPPLIERS FOR THE YEARS – 2019-2020-2021 
 

Applications are invited for the registration of Suppliers to supply the following goods, and 
services for the years- 2019-2020-2021. 
 
GROUP 01 – MACHINERY 
 

1. Accounting Machines & Calculators 
2. Air- Conditioners. 
3. Bundling Machines. 
4. Densimeters. 
5. Electric Gold Weighing Scales. 
6. Facsimile Machines 
7. Generators 
8. Multimedia Projectors. 
9. Note & Coin Counting Machines. 
10. Photocopiers 
11. Postal Franking Machines 
12. Refrigerators 
13. Shredding Machines 
14. Television Set 
15. Type Writers.(Manual / Electronic) 
16. Water Pumps 
17. Finger Print Censor  Machines 
18. Cheque Writer Machines 
19. Strapping Machines 
20. All types of Weighing Machines 
 

GROUP 02 – COMPUTER, COMPUTER PERIPHERALS AND NETWORKING / COMPUTER 
ACCESSORIES. 
 

1. Automated Teller Machines 
2. Computer & Computer related Accessories. 
3. Network Accessories (CAT, Ethernet, Fiber, UTP Cables, Connectors, Etc;) 
4. Network Components (Modems, Hubs, Routers, Patch Panels, Switches Etc;) 
5. Printers 
6. Un-interruptible Power Supply Units – (UPS Unit) 
7. Network Cabling 
8. Data Links 
9. CD’s /DVD’s – Recordable & Rewritable 
10. Plastic Card for ATM, Shopping with Master, Visa Card, Debit Card, Student Cards, Etc; 
11. Ribbons, Toners, & Ink Cartridges for Encoders, Printers, Facsimiles Etc; 
12.  Storage Media.(Diskettes, Tapes, Cartridge, USB Pen Drives, Head Cleaning Kits, Etc) 
13. Any Other types of Computer Items 

 
 

 



GROUP 03 – MISCELLANEOUS EQUIPMENT 
 

1. Audio-Visual Equipment. 
2. Bank safes, Vault Doors, Time Lockers/ Drop Safes, Jewellery Safes & Fire Resistant 

Cupboards. 
3. Clocks. 
4.  Electrical Appliances – Large & Small 
5. All types of Fans 
6. Filters / Boilers/ Kettles 
7. Fire Equipment 

3.7.1 – Fire Extinguishers 
3.7.2 – Fire Protection Equipment 
3.7.3 – Fire Alarm Systems. 
3.7.4 – Repair of Fire Fighting Equipment 

8. Floor Polishers & Vacuum Cleaner 
9. Kitchen Equipment 
10. Security & Safes Equipment 

3.10.1 – CCTV Cameras Etc. 
3.10.2 – Security Alarm Systems 

11. Ultra Violet ray Lamps/ Signature Transfer Slips (Black Light) 
12. Any Other Types of Miscellaneous Equipment  

 
GROUP 04 – FURNITURE 
 

1. Office Furniture. 
2. Steel Furniture 
3. Wooden Furniture (MDF / Timber) 

 
 
GROUP 05 – PRINTING & SERVICES 
 

1. Savings Passbook. 
2. Annual Reports & Magazines 
3. Computer Stationery (Continuous), Black & Pre Printed. 
4. Envelopes 
5. Forms, Registers, Books, & Pads Etc; (offset & Letterpress) 
6. Posters, Handbills, Leaflets, Brochures, etc; 
7. Security Printing such as certificates of deposits, Pin Mailers Etc; 
8. Binding of books, Ledgers, & Label Album. 
9. All Office & General Stationery 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROUP 06 – SUNDRIES 
 

1. Canvas Products. 
2. Ceramics & Melamine Ware 
3. Complimentary & Business Promotional Items. 

6.3.1 – Cash Tills 
6.3.2 – Umbrellas 
6.3.3 – Toys (Including Soft Toys) 
6.3.4 – Brass and Silver Ware 
6.3.5 – Electronic Gifts 
6.3.6 – Other Complimentary Items 

4. Gold Testing Materials (Testing Stones, Nitric Acid, Empty Acid Bottles, Gold Bars Etc; 
5. Ink & Chemicals for printing machines 
6. Plastic Covers for Credit Cards, Pass Books etc; 
7. Polythene Bags for pawning 
8. Rubber Stamps Tokens. 
9. Sport Goods, Trophies, Shield etc; 
10. Queue Railing 

 

GROUP 07 – SIGN BOARDS 
 

1. Display Board (Plastic) Eg: Exchange Rate Display. 
2. Hoarding 
3. Illuminated Signboards (Plastic) 
4. Name Boards. (Metal Plastic etc) 
5. Neon Signs 
6. Signages 
7. Stainless Steel Boards. 

 

GROUP 08 – TEXTILE & LEATHER PRODUCTS. 
 

1. Banner. 
8.1.1– Screen Printing (Cloth) 

              8.1.2-Digital Printing 
2. Carpets 
3. Curtain Materials 
4. Flags (National & Other Types) 
5. Neck Ties. 
6. Bags, Raincoats, Leather Covers. 
7. Caps, T-shirts etc; 
8. Socks, Shoes, Trousers, Saree Materials, Shirts 
9. Bed Sheets ,Pillow Cases ,Mosquito nets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



GROUP 09 – REQUIREMENT FOR MOTOR VEHICLES & REPAIRS. (PETROL / DIESEL) 
 

1. Batteries. 
2. Servicing of Vehicles. 
3. Spare parts for all kinds of motor vehicles. 
4. Tires & Tubes. 
5. Auto A/C Repair & Services. 
6. Vehicle cushion works. 
7. Motor   Vehicle works. 

9.7.1 – Mechanical Repair 
9.7.2 – Electrical Work 
9.7.3 – Tinkering & Spray Painting  
 

GROUP 10 – SERVICES 
 

 
1. Pest control Services 
2. Transport Services 
3. Transporting of Iron Safes, Vault Doors Etc; 
4. Upholstering & Rattening 
5. Water Dispenser with Bottles 
6. Lorry body making 

 
 

GROUP 11 – REPAIRS 
 
 

1. Office Furniture Repairing & Polishing (Pressured Gas, Modification) 
2. Plant Machinery Repairs – (Equipment, Office Machines Including Typewriters) 
3. Safes Repair & Servicing 
4. Security Equipment Repairs 
 

 

Terms & Conditions  
 

The applications for the above mentioned registration could be obtained from the Chief 
Manager (Supplies), Supplies Division of National Savings Bank, Head Office from 
20.09.2018 to 19.10.2018 during the working days from 9.00a.m up to 3.00p.m by 
producing a letter from the respective institutions requesting for an application form 
for registration of suppliers for 2019-2020-2021. 
 

Applications should be made only on the prescribed form obtainable from the Supplies 
Division on payment of a non-refundable fee of Rs.1000/- per application form along 
with the following documents. The fees for applications can be paid between 9.00a.m to 
3.00p.m on working days of the Bank from 20.09.2018 to 19.10.2018. 
 

1. Certified copy of the Business Registration Certificate. 
2. Financial Statements of the past 03 years (2015,2016,2017) 
3. If applicable, a detailed list of the company clientele. 
 

Applicants who wish to register  for more than one group should pay Rs.1000/- per 
each group and the Bank reserves all rights to register only the applicants whose 
credentials are found to be satisfactory. 



 

All applications with relevant details to be forwarded via registered post, addressed to 
the Chairman, Corporate Procurement Committee – Major, National Savings Bank, 
No 255, Galle Rd, Colombo 03. or hand delivered to the Chief Manager (Supplies) on or 
before 2.30p.m on 31.10.2018 with the top left hand corner of the envelop marked as 
“Registration Of Suppliers – Years 2019-2020-2021 – Supplies Division”. For any 
clarification, please contact the Chief Manager (Supplies) of the Bank on Tel: 011- 
2372690 
 
 
Chairman 
Corporate Procurement Committee – Major 
National Savings Bank, 
No 255, Galle Rd,  
Colombo – 03.  

 

 

 

 

 

 

 


