ංසු කැවීමේ ආරාධනය
ශ්රී ංකා ර ය සින් අ මරදල් ස යඳය ල  න ලයාඳීන අ

ආරක්ක අමාත්ාාංය
ඳනාම ොඩ යුද්ධ හදල්ා නඳ්මයහි මෙමහ ස මධයම මසි

ඩා ම ොඩනැිල ස දිකිරීම

1.
ආරක්ක අමාත්ාාංයේ යේකම් යලනුයලන්, අමාත් ම්ඩලය ිසිනන් ත්  කර 
ව්ථාලර ප්රවම්තා
කිටුවය SCAPC) වභාතති ිසිනන් ත ායගොල යු ශමු ා ජ ත යයහි යත්මශේ
මධ්ම අිස ගඩලා යගොල ගිලේ දිකිරීමම වහශා තශත් ගක්යල තිදික ිළිගග්  ශා ුදුසුදකම්් 
ාංුදකරුලන් යලතින් මුද්රා ත්ඩ  ාංුද කගහලනු ගයේ. ඇව්ත්යම්න්තුගත් ිළිදලගය රු.ිටලිය
326.00 එ.අ.ඩ රහිත්ල) ිර.
වමව්ත් දිකිරිදම් කාසීමාල ිලිසුදම අ් වන් ිරීමයම් ික
2.

ිනට ලි්  ික

545ක් ිසය යුතුය.

ාංුද කග වීම ජාතික ත්රඟකාීම ිට කග වීයම් ක්රියාතපාතාපාය අනුල ිනුස කරනු ගයේ.

3.
යකොන්ත්රා් තුල ප්ර ා ය ිරීමමට ුදුසුදකම් ඩ
අත්ර තශත් අලත්ා වුරරාලිය යුතුය.

ාංුදකරු අවාධු යේඛ

ගත් ය ොිසය යුතු

CIDA/ ICTAD ලියාතිකාංචිය අලවීම
ිසයේ් ලය

:

යගොල ගිලලි දිකිරීමම

යරේණිය

:

තුදිලය ලවර 5ක කාය තුෂ වමා
වමඟ C2 වශ ඊට ලගඩි

දිකිරීමම් ලගල ිළිගඩහ තෂුරරුද්

4.
යකොන්ත්රා් තුල ප්ර ා ය ිරීමම වහශා ුදුසුදකම් ගීමමට වුරරාලිය යුතු අලත්ා ාංුද
කගහවීයම් යේඛ යයහි ඇතුෂ් ල ඇත්.
5.
අයේක්ෂිත් ාංුදකරුලන්ට අධ්ක් යජ රාේ දාංජියන්රු යවේලා, දාංජියන්රු යවේලා අධ්ක්
ම්ඩලය , යුද්ධ් ශමු ා මුව්ථා ය කුණු තර්යන්ත්ය, ගාලු මුලය ොර යටරවය, යකොෂඹ 03
ුසරකථ අාංකය අාංක: 011 – 2302571) ය ව්ථා යයන් ලගඩිුසර ිසව්ත්ර ඩා ගත් ශගිර අත්ර
2018.08.13 ික ිනට ආරම්භල ඕ ෑම ලගලකර ික ක 0900 තගයේ ිනට 1500 තගය ක්ලා තශත්
ක්ලා ඇති ලිිළ යේදී ාංුද යේඛ ය ොිටයේ තීමක්ා කෂ ශගිරය.
ප්රධ්ා ගකකාිකකාිද
ආරක්ක අමාත්ාාංය
අාංක 15/5
ඩා ක් මාලත්
යකොෂඔ 03
6.
අයේක්ෂිත් ාංුදකරුලන් ශට ාංුද යේඛ 2018.08.13 ිනට 2018.09.04 ික
ක්ලා 0900
තගයේ ිනට 1500 ල තගය ක්ලා ප්රධ්ා ගකකාිකකාිද ආරක්ක අමාත්ාාංය, අාංක 15/5 ඩා ක්
මාලත්, යකොෂඔ 03 ය ලිිළ යට ලිඛිත් දේලීමක් දිකිදත්  ිරීමයමන් වශ ආතුද ය ොයගල රුිළයේ
තිව්තන් ශවක් රු.35,000) මු ලින් යගවීයමන් දාංග්රීින භාායලන් වකව් කෂ වම්ුරර්ක තාංුද යේඛ
කට්ටයක් ිටදී ගත් ශගිරය. යගවීම මු ලින් ිනුස කෂ යුතුය.

7.
ාංුද 2018.09.05 ික
10.30 තගයට යශෝ ඊට යතර ප්රධ්ා
ගකකාිකකාිද ආරක්ක
අමාත්ාාංය, අාංක 15/5 ඩා ක් මාලත්, යකොෂඔ 03 ය
ලිිළ යට යයොමු අාංක
MOD/SLA/07/2018 කුණු කර ුසල ාංුද ිළටත්  ය කිරන් යුතුල තශත් ලිිළ යට භාර ිකය යුතුය.
ප්රමා වී ගයඩ ාංුද ප්රතික්යේත කරනු ගයේ. ාංුදකරුලන් යශෝ ඔුනන් යලනුයලන් වශභාීවවීමට
යත්ෝරා ගන් ා  නියයෝජිත්යින් දිකිදයේ ාංුදකග වීම අලවන් ුන ලශාම 2018.09.05 ික 1030
තගයට) ාංුද ිසලෘත් කරනු ගයේ. ාංුද ිසලෘත් ිරීමමට අලම ලයයන් ලගල කර ික 03 කට යතර
ාංුද ිසලෘත් ිරීමම වහශා වශභාීව ල ත්ග ග් ත්ාන්යේ ම වශ ශගුසනුම්ත්  අාංකය (NIC) යශෝ ගමන්
ඩතත්ර අාංකය PN) ප්රධ්ා ගකකාිකකාීම කාර්යාය,අාංක 15/5 ඩා ක් මාලත්, යකොෂඔ 03 යලත්
ලිඛිත්ල න්ල යමන් ාංුද කරුලන් යලත් උතය ව් ය නු ගයේ.
8.

ාංුද ල ලාංගු කාය 2018.12.04 ික

ක්ලා ිසය යුතුය.

9.
වෑම ාංුදකරුයලක්ම ශ්රී ාංකා මු ලින් රුිළයේ තුන් ිටලිය
තුන්ක්යක
රු.3,300,000.00) ලපා ාකිටන් යුතු ාංුද ඩගුසම්කරයක් ශ්රී ාංකා මශ ඩගාංකුය අනුමත් කර  ශ්රී
ාංකාය ක්රියා් මක ඩගාංකුලිරන් ඩාග් ) දිකිදත්  කෂ යුතුය. යමම ඩගඳුම්කරය ප්රථම ලිඛිත් දේලීම
මත් යකොන්යද්ින ිසරහිත්ල මු ේ ඩලට තිදලර්ථ ය කෂ ශගිර ඩගඳුම්කරයක් ිසය යුතුය. ාංුද
ඩගඳුම්කරය 2019.01.01 ික ක්ලා ලාංගු ිසය යුතුය.
10.
ාංුද ිළිගඩහ පූර්ල වාකච්ඡාල Pre Bid Meeting) I ල දාංජියන්රු යවේලා යරජියම්න්තුල,
යුද්ධ් ශමු ා ජ ත ය ත ායගොල ය ලිිළ යයහි 2018.08.24 ල ික 1000 තගයට තල් ලනු ගයේ.

වභාතති
අමාත් ම්ඩලය ිසිනන් ත්  කර
ආරක්ක අමාත්ාාංය
අාංක 15/5
ඩා ක් මාලත්
යකොෂඔ 03

ික ය:................. 2018
 ව්ථාලර ප්රවම්තා

කිටුවල

