කර්මාන්ත අමාතාාංශය

බී සී සී ලංකා ලිමිටඩ්
වසර තුනක කාලයකට 01 සහ 02 තර්ණිත තපාල් තතල් සැපයීම සඳහා, තපාල්තතල්
තමාල් හිමියන් හට අභිලාෂය ප්රකා කිරීම සඳහා රරයුම් කර සිීම
ක ොන්ත්රොත් පදනමින්ත් අපකේ නිෂ්පොදන පිරිවිතරයන්ත් යටකත්, කපොල්කතල් සපයො ගැනීම සඳහො, සැපයුම් රුවන්ත් හට
අභිලොෂය ප්ර ො ිරීමම සඳහො දැන්ත් රරයුම් ක ක.
කමහි පරමො.ථය වන්ත්කන්ත් ගිවිසුම්ගත වසර තුන
ොල පරිච්කේදයක් සඳහො එ ඟ වූ ොල සීමොව ට ස්ථොවර මිල ගණන්ත්
මත, 01 කර්ණියේකස සහ 02 කර්ණියේකස කපොල්කතල්, අඛණ්ඩව සැපයිය හැිර කපොල්කතල් සැපයුම් රුකවකු කතෝරො ගැනීමයි
කතෝරො ගනු ලබන සැපයුම් රු ඉදිරිපත් රනු ලබන මිල ගණන්ත් වලංගු වන්ත්කන මොස තුන ට පමණක් වන අතර , මොස
තුන ට වරක් කවළඳපළ මිල ගණන්ත් සමඟ සසඳමින්ත් සංක ෝධනය රනු ලැකේ අයදුම් රන සැපයුම් රුවන්ත් සතුව
කපොල් කතල් නිෂ්පොදන ම්හලක්, සැලිරය යුතු පළපුරුද්දක් තිබිය යුතු අතර, සපයනු ලබන කපොල්කතල් පහත සඳහන්ත්
ප්රමිීනන්ත් රතුුවව ඉහළම ප්රමිීනන්ත් සපුරොියය යුතු ක.
 ශ්රී ලං ො ප්රමිති සහති SLS)
 BRC ආහොර සුරක්ිතතො සහති ය
 ISO 22000
 කපොල් සංව.ධන අික ොරිකස සහති ය - CDA)
 HACCP - සහති ය
ඉහත අව යතො සපුරොලන අයට අයදුම්පත සමඟ පහත කතොරතුරු ලබො දීකමන්ත් අභිලොෂය ප්ර ො ිරීමම සිදු ළ හැිරය
 වයොපොර ියයොපදිංචි ිරීමකම් පිටපත
 එක් එක් ප්රමිති සහති වල ජොයො පිටපත්
 සමොගමට සෑම විටම පහත සඳහන්ත් පිරිවිතරයන්ත් සපුරොලීකම් තොක්ෂණියේ හැිරයොව
තපාල්තතල්: නිෂ්. පිරිවිතරයන්
වර්තණය :
දුර්තගන්ධය :
නිදහස් තම්ද අම්ලය (FFA): (තලෝරික් අම්ලය තලස)
අයඩින් අගය:
තතතමනය සහ වාෂ්පශීලීත්වය:
සපනීකරණ අගය:
තපතරාක්සයිඩ් අගය:

01 තර්ණිය
04 පපරිම
ස්වභොවි කපොල්කතල් සුවඳ

02 තර්ණිය
06 පපරිම
ස්වභොවි කපොල්කතල් සුවඳ

0.8 පපරිම
7.5-11.0
0.40 පපරිම
255 අවම
3.0 පපරිම

1.5 පපරිම
7.5-11.0
0.40 පපරිම
255 අවම
3.0 පපරිම

01 කර්ණියේය කපොල්කතල් සහ 02 කර්ණියේය කපොල්කතල් සඳහො කවන්ත් කවන්ත් ව කයන්ත් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් ළ යුතු අතර, සියලුම
අයදුම්පත් එක් වරය බහො එවිය යුතුයි. ිරසියම් සැපයුමක් ඉදිරිපත් ිරීමකම්දී එකී භොණ්ඩ හො කස්වො ලට ක.ලොවට
සැපයීමට අකපොකහොසත් වුවකහොත් ගිවිසුම අකහෝසි රනු රත කමහි සදහන්ත් කනොවන ක ොන්ත්කද්සි පැනවීමට හො මිල ගණන්ත්
පිළිගැනීමට කහෝ ප්රතික්කෂ්ප ිරීමකම් සම්පු.ණ අයිතිය ආයතනය සතුවන අතර , ආයතනකස ීනරණය අවසොන ීනරණය ක..
නිෂ්පාදන පිරිවිතර, මාස තුනක කාලයක් සඳහා වලංගු වන ඒකක මිල ගණන් සහ ඉහත සියලු තතාරතුරු සඳහන් කරමින්,
අයදුම්පත් 2021 මාර්තතු 16, වන දින පස්වරු 2:00 ට තහෝ ඊට තපර ලැතෙන තස්, ලියාපදිංචි තැපෑතලන් තහෝ පහත ලිපිනය
තවත රැතගනවිත් භාරදිය යුතු අතර අයදුම්පත් විවෘත කිරීම එදිනම පස්වරු 2:00 ට සිදු කරනු ලැතේ. අයදුම්පත් A4
ප්රමාණත කවරයක ෙහා, කවරත උඩ වම් පස ‘තපාල් තතල් සැපයීම සඳහා අභිලාෂය ප්රකා කර සිීම’ යනුතවන්
සටහන් කළ යුතුය.
ඉල්ලුම් ිරීමකම් ආ ෘතිපරය හො ටට අදොල පපකදස් අපකේ කවේ අඩවිය www.bcc.lk මඟීන්ත් ලබො ගත හැිර අතර වැඩි
කතොරතුරු සඳහො දුර ථන අං 0112326365 / 0112327859 /0112438755 ඔස්කස් සම්බන්ත්ධ වී ලබො ගත හැ
සාමානයාධිකාකාරී,
බී සී සී ලංකා ලිමිටඩ්,
හල්ස්තඩාෆ් මිල්ස්,
තැ.තප - 281, මීරාණියා වීදිය,
තකාළඹ 12

