
 

 

MINISTRY OF PLANTATION INDUSTRIES 

RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF SRI LANKA 
 

 

 

 

 

RRISL/PRO/LIB/2021(31)      10.05.2021 

 

                                      

 
BID NOTICE 

 

Quotations for printing of RRISL Annual Report - 2019 

 
Bids are invited for quotations for printing of RRISL Annual Report 2019 as per the specifications given in the 

attached sheet. 

 

Conditions: 

 

• We will supply printouts/ diskettes/CD for text pages and the front cover. 

 

• There should be no page to page colour variation in printing.  The copies with colour variation will be 

rejected. 

 

• Large scale printing should be undertaken only after obtaining the approval for the text and the cover.  For 

these purpose two copies of colour proof (Progressive) of the cover and text must be submitted to the 

Additional Director before commencing printing work. 

 

• Final copies should be handed over to RRISL within 4 weeks after handing over the manuscript to the Printer.   

The penalty for any delay in delivering of the final copies will be 1% of the total amount per each day of 

delay.  If the completed job is not up to the standard above, the whole job will be rejected. 

 

• Please find attached herewith a copy of the conditions. ක ොන්කේසි. 
 

The selected bidder should enter into an agreement with the Institute and should deposit a 5% of the contract sum 

(refundable deposit) as a performance bond.  

 

Sealed Bids furnishing the information required in the attached standard bidding document together with samples of 

all specified papers, must be delivered to the Director, Rubber Research Institute of Sri Lanka, Dartonfield, 

Agalawatta.  Otherwise they will be rejected. 

 

The envelope containing the Bid/s should bear the words “Quotations for printing of RRISL Annual Report 2019” 

in its top left corner.   Bids close at 2.00 pm.  on 24.05.2021 ( Monday ) and they will be opened immediately after the 

closing time on the same day at Dartonfield, Agalawatte.  The decision of the Procurement Committee will be final 

and definite.  Bidders or their authorized representatives will be permitted to be present at the time of opening of bids. 

 

 

 

Chairman 
Department Procurement Committee 
Rubber Research Institute of Sri Lanka 
Dartonfield, Agalawatta 

 

 

 

 

 



Standard Bidding Document 

 

Specifications of the “RRISL Annual Report 2019”    :       Empty cages must be filled    
 

Required Specifications of the RRISL Annual Report 2019 Specifications of quoted Annual Review 

with respect to our needs. 

Printing Method                :  Offset  
 

Cover Page                        :  230 gsm Indonesian Art Board 

                                              with one side mat lamination  

                                              (04 colour) 
                                          

Inner pages (Black/White):  100 gsm Indonesian Gloss Art 

                                              paper – 318 

Inner Page (04 Colour)     :   26 

 

Total Inner pages              :    344 

 

No. of copies                     :   310 

 

Standard size                     :   9 ½ ” x 7 ¼ ” 

 

Binding                              :   Perfect binding with the crease  

 
  

 

 

Validity Period of the Bid  

Total Price :                                             Without tax 

                                                              VAT  (If any) 

                                                                      

                                                                  Other taxes 

                 Total price including all taxes (in figures) 

                                                                   (in words)                                   

 

 

 

 

 

 

Name of the Authorized Officer  ………………………………………………… 

 

Signature of the Authorized Officer ………………………………………………… 

 

Name of the Company  ………………………………………………… 

 

Address    ………………………………………………… 

 

VAT Registration Number (If any)  ………………………………………………… 

 

Telephone Number   ………………………………………………… 

 

Rubber Stamp    …………………………………………………  

 

Date :     ………………………………………………… 
 
 
 
 



 

ක ොන්කේසි  

 
1. ක ොන්රොත් රු විසින් අනිවොර්කෙන්ම ඉල්ලො ඇති ප්රමිතීන්ට අනුකූල  ඩදොසි භොවිතො  ල යුතු අතර කේ සඳහො භොවිතො  රන 

අමුද්රවය වල ( ඩදොසි) ප්රමිතිෙ කනොකවනස්ව උපකදස් පත්රි ොව පුරොම එ ම ආ ොරෙකින් පවත්වොගත යුතුෙ. 

 

2. මුල්ිටුකවහි හො ඇතුල් ිටු සිෙල්ලහිම මුද්රණ ප්රමිතිෙ ඉතො ඉහළ මට්ටම  තිබිෙ යුතුෙ. 

 

3. මුද්රණකේදි වර්ණ භොවිතෙ ිටුකවන් ිටුවට කවනස් කනොවිෙ යුතු අතර, කිසිඳු ආ ොරෙ  ක ොඳවීමක් සිදු කනොවිෙ යුතුෙ. ෙේ 

කහෙකින් ිටපත් මුද්රණකේදි එකස් සිදු වුව කහොත් එවැනි සිෙලුම ිටපත් ප්රතික්කෂ්ප  රනු ඇත. 

 

4. ක ොන්රොත් රු විසින් ිටපත් මුද්රණෙ ඇරඹීමට ප්රථම ප්ර ොශණකේ අන්තර්ගත සිෙළුම ිටු සහ  වරකේ වර්ණ කසෝදුපත 

(Progressive) (ිටපත් කද ක්) ර ර් පර්කේෂණොෙතනෙට ඉදිරිපත් ක ොට ඒ සඳහො ලිඛිතව අනුමැතිෙ ල ොගත යුතුෙ. 

 

5. වර්ණ ඡොෙොරූප අඩංගු ිටපත් ආෙතනෙ විසින් කදනු ල න ආදර්ශ ිටපත් වල වර්ණෙට සිෙෙට සීෙක්ම ගැලිෙ යුතුෙ. එකස් 

ගැලිෙ කනොහැකි නේ කමම  ොර්ෙ භොර ගැනීකමන් වැළකිෙ යුතුෙ. ආදර්ශ ිටපත් ශ්රී ලං ො ර ර් පර්කේෂණොෙතනකේ අගලවත්ත 

ප්රධොන  ොර්ෙොලකේදි වැඩ  රන ඕනෑම දින  පරික්ෂො  ර  ැලිෙ හැ . 

 

6. ගිවිසුේ අත්සන් කිරීමට කපර මුළු ක ොන්රොත් මුදකලන් 5%  ආපසු කගවන මුදලක් ආෙතනකේ තැේපත්  ළ යුතු අතර එම මුදල 

නිදහස් කිරීම සල ො  ලනුකේ  ොර්ෙෙ සොර්ථ ව අවසන් වූ පසුවෙ. 

 

7. ක ොන්රොත් රු විසින් අතිකර්  අධයක්ෂ කේ උපකදස් අනුව අත් ිටපත් ල ො දුන් දින සිට  ොර්ෙෙ ආරේභ  ළ යුතු අතර එදින සිට 

සති හතරක් (04)  ොලෙකින්  ොර්ෙෙ නිම  ළ යුතුෙ. නිෙමිත දිනට ක ොන්රොතුව නිම කිරීමට ක ොන්රොත් රු අකපොකහොසත් වුව 

කහොත් එදින සිට  ොර්ෙෙ නිම කිරීමට ගත වන සෑම එක් දිනක් සඳහොම 1%  ප්රමොද ගොස්තුවක් අෙ  ර ගනු ලැකේ. 

 

8. ක ොන්රොත් රුකේ  ොර්ෙෙ අසතුටුදොෙ   ව දැන ගන්නට ලැබුන කහොත්, ඕනෑම කේලොව  ක ොන්රොත්තුව අවලංගු කිරීකේ  ලෙ 

කස්වයෙො සතුකේ. කස්වයෙොකේ කමම තීරණෙ ගැන ක ොන්රොත් රු සෑහීම ට පත් කනොවන්කන් නේ ඔහුට ඒ සේ න්ධකෙන් 

තීරණෙ දැනුේී දින හතක් (07) ඇතුලත ශ්රී ලං ො ර ර් පර්කේෂණොෙතනකේ අධයක්ෂ  විසින් කදනු ල න තීන්දුව අවසොන හො 

නිශ්චෙොත්ම  හො වන්කන්ෙ. 

 

9. කමම ක ොන්රොතුව සේ න්ධකෙන් කස්වයො විසින් ක ොන්රොත් රුට කිසිදු අත්ති ොරේ මුදලක් ඉල්ලො සිටිෙ කහොත් කිසිෙේ කගවීමක් 

(20%  ට උපරිමෙ ට ෙටත්ව) කිරීමට සල ො  ලනුකේ එම වටිනො මට සමොන අගෙක් සඳහො ිළිගත්  ැංකුවකින් ඉල්ලුේ රන 

දින සිට  ොර්ෙෙ නිම  ළ යුතු දිකනන් ඉදිරිෙට මොසෙ   ොලෙ   ොලෙක්  ැංකු ඇප රෙක් ඉදිරිපත්  ළ කහොත් පමණි. 

 

10. ආෙතනකේ අතිකර්  අධයක්ෂ කේ සුපරීක්ෂණෙ ෙටකත් ක ොන්රොත් රු  ොර්ෙෙ ඉටු  ල යුතු අතර, ක ොන්රොත් මුදල කගවීේ 

 ටයුතු ක කරනු ඇත්කත් අතිකර්  අධයක්ෂ  විසින්  ොර්ෙකේ තත්වෙ සහති  කිරීකමන් පසුව පමණි. 

 

11. ප්ර ොශණෙ ග්රන්තෙක් නේ කපොත්  ැීකේදි කටන්ඩර් දැන්වීකේ දක්වො ඇති පරිදි ඉතො උසස් ප්රමිතීන්ට අනුව එෙ සිදු ල යුතුෙ. 

ග්රන්තකේ නොරටිකේ මුද්රණ  ටයුතු නිසි කලස ස්ථොිත  ල යුතුෙ. උඩ  වරකේ නැේම (crease) නිසිෙො ොරව තැබිෙ යුතුයි. 

 

 
 


