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பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்ரம் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சு 

ஏங்களுக்கொ அபமப்பு (IFB) 

 

பொது ிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்ரம் உள்ளூபொட்சி அபநச்சின் 

உள்ொட்டலுயல்கள் ிொியின் கீழ் உள் ிரயங்களுக்கு உத்தியனொகபூர்ய நின்ஞ்சல் 

யசபயபனொன்பக் பகொள்யவு பசய்தல் 
 

HA/F/PRO/05/e-GN/Proc-5 

 

1. பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்ரம் உள்ளூபொட்சி அபநச்சின் 

பகொள்பதல் குளயின் (MPC) தபயர், யநற்டி பகொள்யவுக்கொக தகுதி யொய்ந்த 

ஏதொபர்கிடநிருந்து சீல் பசய்னப்ட்ட ஏங்கப இங்ஙம் அபமக்கிொர். 

2. பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்ரம் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு, 

அபநச்சுடன் கந்தொயொசித்து ரு (01) யருட கொத்திற்கு 15,000 னர் கணக்குகபக் பகொண்ட 

உத்தியனொகபூர்ய அபசொங்க நின்ஞ்சல் யசபயபன பசனற்டுத்த கிவுட் உட்கட்டபநப்பு (Cloud 

Infrastructure) நற்ரம் நித யங்கள் உள்ிட்ட அதன் யங்கபப் னன்டுத்தும் தின் பகொண்ட 

ிபுணத்துயம் யொய்ந்த நின்ஞ்சல் யசபய யமங்குர் ருயொின் யசபயபன ொடுகிது.  

3. 2006 ஆம் ஆண்டில் யதசின பகொள்பதல் பகயபொண்பநனொல் (National Procurement Agency) 

பயினிடப்ட்ட பகொள்பதல் யமிகொட்டுதல்கில் யபபனரக்கப்ட்டுள் யதசின யொட்டி ஏ 

படபபபனப் (National Competitive Bidding) னன்டுத்தி ஏம் டத்தப்டும். 

4. தகுதித் யதபயப்ொடுகள் ின்யருநொர: 

 

i. ஏதொபர் இங்பகனில் சட்டபூர்யநொகப் திவு பசய்னப்ட்ட யசபய யமங்கும் ிரயநொக 

இருத்தல்  யயண்டும். 

ii. ிரயம் நற்ரம் அதன் கூட்டு பனற்சி ங்கு ஏொதொபர்கள் (இருப்ின்) இயத யொன் 

யசபயகப யமங்குயதில் குபந்தது பன்ர (03) ஆண்டுகள் அனுயம் பற்ிருக்க யயண்டும்.  

iii. ஏற்புபடன ஏதொபர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகில் இயத தன்பந நற்ரம் தின் பகொண்ட 

குபந்தட்சம் பன்ர கருத்திட்டங்கப பயற்ிகபநொக படித்திருக்க யயண்டும். 

iv. கடந்த ஐந்து (05) ஆண்டுகளுக்குள் குபந்தது 1,500 நின்ஞ்சல் கணக்குகபக் பகொண்ட 

கருத்திட்டபநொன்ின் ிரயல் (Installation) கட்டபநப்பு (Configuration)  நற்ரம் பொநொிப்பு 

(Maintenance) ஆகினயற்ில் அனுயம் பற்ிருக்க யயண்டும். 

v. சபொசொி யருடொந்த யருநொம் ரூொ 25 நில்லினனுக்கும் அதிகநொக இருத்தல் யயண்டும். 

vi. கூட்டு பனற்சி ிரயநொக ஏங்கப சநர்ப்ிப்து அனுநதிக்கப்டுகிது, அயத யபத்தில் 

அத்தபகன கூட்டு பனற்சிகின் அபத்து தபப்ிரும் இங்பகனில் சட்டப்பூர்யநொக திவு 

பசய்னப்ட்ட ிரயங்கொக இருக்க யயண்டும். இந்த யபக ஏத்தின் கீழ், ரு தபப்ிர் 



 

Page 2 of 2  

நின்ஞ்சல் கணக்குகப ிர்யகிப்தற்கு கட்டொனநொக பொரப்ொக இருக்க யயண்டும், அயத 

யபத்தில் நர தபப்ிர் இங்பகனின் புயினினல் எல்பக்குள் அபநந்துள் பதொடர்புபடன 

உொிநங்களுடன் கிவுட் உட்கட்டபநப்ப எிதொக்க யொதுநொ பதொமிநுட் திபக் 

பகொண்டிருக்க யயண்டும். 

vii. ஏப் த்திபங்கள் சநர்ப்ிக்கப்ட்ட கொக்பகடுயின் ின்ர் பதொண்ணூற்ர ன்ர (91) 

ொட்களுக்கு பசல்லுடினொயதுடன் ஏ ஆயணத்தில் பகொடுக்கப்ட்டுள் டியத்தில் ரூொ 

400,000/- பதொபகக்கொ ஏப் ொதுகொப்பு அபத்து ஏப் த்திபங்களும் இபணக்கப்டல் 

யயண்டும்.(ஏப் ொதுகொப்பு 2023.06.07 யபப பசல்லுடினொகும்) (119) 

 

5. 2023.01.25 பதல் 2023.02.07 யபபனொ கொப்குதினில் யயப ொட்கில் ப. 09.00 நணி பதல் 

ி. 15.00 நணி யபப கீயம உள் பகயொிக்கு எளத்து பநொ யிண்ணப்த்பத சநர்ப்ித்து, 

திருப்ிச் பசலுத்தப்டொத கட்டணநொக ரூ.10, 000/- பசலுத்துயதன் பம் ஆர்யபள் ஏதொபர்கள் 

ஆங்கி பநொமினிொ பளபநனொ ஏ ஆயணபநொன்ப யொங்கொம். ணம் பநொ 

பகொடுப்வு இந்த அபநச்சின் ிதிப் ிொியில் யநற்பகொள்ப்ட யயண்டும். 

6. ஏதொபர்கள் யநதிக தகயல்கப கணக்கொர் (பகொள்பதல்), பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், 

நொகொண சபகள் நற்ரம் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு, 16 யது நொடி, "ி பநதுப", எல்யிட்டிக 

நொயத்பத, ொபயேன்ிட்ட, பதொபயசி: 0112 050414 பதொபகல்: 0112369181, நின்ஞ்சல்: 

procurement@moha.gov.lk /procurement.ha@gmail.com இடநிருந்து பற்ரக்பகொள்ொம். 

7. ஏங்கப பசனொர், பொது ிர்யொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்ரம் 

உள்ளூபொட்சி அபநச்சு, 16 யது நொடி, "ி பநதுப", எல்யிட்டிக நொயத்பத, ொபயேன்ிட்டி என் 

பகயொிக்கு 2023.02.08 ி. 14.00 நணி இல் அல்து அதற்கு பன்ர் சநர்ப்ிக்க யயண்டும். 

8. தொநதநொக நற்ரம் இத்திபினல் பபனில் அனுப்ப்டும் ஏங்கள் ஏற்ரக்பகொள்ப்டொது 

ிபொகொிக்கப்டும்.  

9. "ி பநதுப" 16யது நொடினில் உள் ிதிப் ிொியில், ஏதொபர்கள் அல்து பதொிவு பசய்னப்ட்ட 

அங்கீகொிக்கப்ட்ட ிபதிிதிகள் பன்ிபனில், ஏங்கப சநர்ப்ிப்தற்கொ கொக்பகடுவுக்குப் 

ிகு உடடினொக ஏங்கள் திக்கப்டும். 

10. ஏங்கபத் தனொொிப்து அல்து சநர்ப்ிப்து பதொடர்ொக ஏதொபர்களுக்கு ஏற்டும் 

பசவுகளுக்கு அபநச்சகம் பொரப்யற்கொது. 

  

தபயர் 

அபநச்சின் பகொள்பதல் குள, 

பொது ிர்யொக உள்ொட்டலுயல்கள் நொகொண சபகள் நற்ரம் உள்ளுபொட்சி அபநச்சு 

"ி பநதுப", 

எல்யிட்டிக நொயத்பத, 

ொபயேன்ிட்ட  

பகொளம்பு - 05 

2023.01.25 


