TENDER NOTICE
Jaykay Marketing Services (Pvt) Limited which operates the Keells chain of supermarkets, in collaboration with Smallholder
Agribusiness Partnership Program (SAPP), under the Ministry of Agriculture are embarking on a project to support farmers
improve productivity through adoption of technology in the districts of Jaffna, Anuradhapura, Kurunegala, Matale, Nuwara
Eliya, Badulla, Monaragala and Hambanthotha.
1.

On behalf of the project procurement committee, Jaykay Marketing Services (Pvt) Limited now invites bids for selection
of qualified manufacturers and suppliers to procure the following items:
Line
No
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

2.

3.
4.

5.

Product Description
Drip irrigation system for 0.25ac land plot
Insect proof net (3m x 200m)
Black & white poly mulch (1.2m x 1600m)
Intercultivator with required attachments
Handheld transplanter
Rain hose system (400m with installation) for 0.25 ac plot
Row seeder
Multipurpose machine with selected attachments
Deep water well - scanning, Drilling and Installation of water pump
with required accessories
Banana bagging device
Plastic bin (100L)
Nursery trays (with 60 holes)

No of units
400
400
400
60
460
60
60
60

Value of the bid
security
700,000.00
280,000.00
80,000.00
100,000.00
70,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00

30

100,000.00

30
980
69000

30,000.00
80,000.00

A complete set of bidding documents in English language may be obtained by interested bidders in by writing an email
to procurement.jms@keells.com, starting 01st February 2021, 8.00 am and further inquiries can be made via telephone
on 0771987711
Bids must be delivered to the address of Jaykay Marketing Services (Pvt) Limited, No 148, Vauxhall Street, Colombo 02
on or before 14th February 2021 03.00 pm. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will not be accepted.
Completed bids should be forwarded in two copies as the “Original” and “Duplicate”. The original and the duplicate
documents should be enclosed separately and marked as “Original” and “Duplicate” respectively in sealed envelopes.
Both envelopes should be enclosed in a sealed single envelope and marked “Supply, delivery, installation and
commissioning of SAPP project – PDFN-SAPP-FRESH-TN01” on top left-hand corner of the envelope.
Bids will be opened in the presence of bidder’s representatives who choose to be attend in person at the address of,
“Keells Fruit & Vegetable Collection Center, No 65 – Market Place, Dambulla” on 15th February 2021, at 11.00 am.

On behalf of the project procurement committee,
Jaykay Marketing Services Private Limited
No. 148, Vauxhall Street,
Colombo 02.
Date: 31-01-2021

ටෙන්ඩර් දැන්ීමයි
"Jaykay Marketing Services පුද්ගලික සමාගම", කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය යටතේ ක්රියාේමක වන "කුඩා පරිමාණ
කෘෂිවාපාර සහභාගිේව වැඩසටහන" (SAPP) සමග ඒකාබද්ධව, කීල්ස් නැවුම් එළවළු හා පළතුරු සැපයුම් ජාලය හා
සම්බන්ධ කෘෂි වවසායකයින් 490 තෙතනකු සෙහා "ඵලොයිත්ා සාංවර්ධන වාපෘතියක් යාපනය, අනුරාධපුර, මාත්තල්ස,
නුවර එළිය, බදුල්සල, තමාණරාගල හා හම්බන්තත්ාට දි්ික්ක සෙහා ක්රියාේමක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්.
1.

වාපෘති ප්රසම්පාෙන කමිටුව තවනුතවන් "Jaykay Marketing Services පුද්ගලික සමාගම" පහත් සෙහන් භාණ්ඩ සැපයීම,
ප්රවාහනය හා සවිකිරීම තවනුවන් පහත් සෙහන් අයිත්මයන් සපයාගැනීම පිණිස සුදුසුකම් ලේ නිෂ්පාෙකයින් හා
සැපයුම්කරුවන් තත්ෝරාගැනීම තවනුතවන් මිල ගණන් කැෙවනු ලැතේ.
අනු
අාංකය

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
2.

අයිත්ම වි්ත්රය
සියළු උපාාංග සහිත්ව අක් 0.25 සෙහා බාංදු ජල සම්පාෙන පද්ධතිය
කෘමි විකර්ෂක ෙැල (3m x 200m)
කළු හා සුදු තපාලිතින් වැ්ම (1.2m x 1600m)
නම් කරන ලෙ ඇමුණුම් සමග බම්සැකසුම් යන්රය (power tiller)
පැල සිටුවන අේ යන්රය
සියළු උපාාංග සහිත්ව අක් 0.25 සෙහා Rain Hose / විසුරුම් ජල පද්ධතිය (400m)
බීජ සිටුවනය / Row seeder
නම් කරන ලෙ ඇමුණුම් සමග බහුකාර්ය වල්ස මර්ධන යන්රය
නළ ළිාං - භූ සමීක්ෂණය, තපාළව විදීම හා සියළු උපාාංග සහිත්ව සවිකරන ලෙ
වතුර තපාම්පය
තකතසල්ස කැන් ආවරණ තයාෙනය
ප්ලා්ටික් බදුන් (100L)
ත්වාන් ත්ැටි (සිදුරු 60)

ඒකක
ගණන

ලාංසු සුරැකුම්
වටිනාකම

400
400
400
60
460
60
60
60

700,000.00
280,000.00
80,000.00
100,000.00
70,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00

30

100,000.00

30
980
69000

30,000.00
80,000.00

තම් සෙහා උනන්දුවක් ෙක්වන සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර ඇති සැපයුම් කරුවන්, 2021 තපබරවාරි 1 වන දින තප.ව. 08.00
සිට procurement.jms@keells.com යන විෙුේ ලිපිනයට ඊ තම්ල්ස පණිවිඩයක් හරහා සිදුකරනු ලබන ඉල්සීමක් මගින්
ඉාංග්රීසි භාෂාතවන් සම්පුර්ණ කරන ලෙ ලාංසු ත්ැබීතම් ලිපිතගානුවක් ලබාගත් හැකි අත්ර අමත්ර තත්ාරතුරු
077198771 යන දුරකථන අාංකය හරහා ලබා ගත් හැක.

3.

4.

5.

සම්පුර්ණ කරන ලෙ ලාංසු ත්ැබීතම් ලියකියවිලි 2021 තපබරවාරි මස 14 වනො ප.ව. 03.00 ට තපර Jaykay Marketing Services
Pvt Limited, No 148, Vauxhall Street, Colombo 02, ලිපිනයට තගනවිේ බාරදිය යුතු අත්ර විෙුේ ත්ැපෑල මගින් ලබාතෙන
ලියවිලි බාරගැනීම සිදු තනාතකතර්.
සම්පුර්ණ කරණ ලෙ ලාංසු ත්ැබීතම් ලියකියවිලි "මුල්සපිටපත්" හා "අනුපිටපත්" තලස ලියවිලි 2 ක් තලස තවන තවනම
ලියුම් කවර වල බහා, ත්නි ලියුම් කවරයක ෙමා ඉදිරිපේ කිරීම සිදුකල යුතුය. සෑම ලියුම් කවරයකම වම් ඉහළ
තකලවර පහත් සෙහන් තලස සටහන් වියයුතුය. “Supply, delivery, installation and commissioning of SAPP project – PDFNSAPP-FRESH-TN01”
ලාංසු විවෘත් කිරීම 2021 තපබරවාරි මස 15 වන සදුො උෙෑසන 11.00 ට "කීල්ස් එළවළු හා පළතුරු එකතු කිරීතම්
මධ්ථානය, තනා 65, මාර්කට් තපතෙස, ෙඹුල්සල ලිපිනය ෙරණ ්ථානතේදී සිදුකරනු ලැතේ.
වාපෘති ප්රසම්පාෙන කමිටුව තවනුතවන්,
Jaykay Marketing Services Pvt Limited,
No 148, ට ෝක්සටශෝල් විදිය,
ට ොළඹ 02

