
අනු 

අංකය

ටෙන්ඩර් අංකය විසත්රය               ටෙන්ඩර්                 

 දල වටිනාකම

1 ඉස ේඅම/04/2018/100 (320) සිසමන්ති මිලියන 97

2 ඉස ේඅම/04/2018/100 (321) දඟර වාසන් හා මෘදු වාසන් මිලියන 98

3 ඉස ේඅම/04/2018/100 (322) සිවිලිිං විදුලි පිංකා /බිත්ති විදුලි පිංකා මිලියන 30

4 ඉස ේඅම/04/2018/100 (323) විදුලි කම්බි මිලියන 53

5 ඉස ේඅම/04/2018/100 (324) ඇ බ්ැ ස් ෝ  ්රූෆින් ෂීට් මිලියන 40

6 ඉස ේඅම/04/2018/100 (325) සින්ක් ඇළුමිනියම් රූෆින් ෂීට් මිලියන 88

7 ඉස ේඅම/04/2018/100 (326) ජීඅයි රැලි තහඩු මිලියන 33

8 ඉස ේඅම/04/2018/100 (327) ආනයනික දැව මිලියන 98

9 ඉස ේඅම/04/2018/100 (328) සේශීය දැව මිලියන 50

10 ඉස ේඅම/04/2018/100 (329) තුනී ලෑලි මිලියන 97

11 ඉස ේඅම/04/2018/100 (330) ජීඅයි පයිප්ප මිලියන 90

12 ඉස ේඅම/04/2018/100 (331) පීවිසි පයිප්ප / පීවිසි උපාිංග මිලියන 50

13 ඉස ේඅම/04/2018/100 (332) වතුර  ැිංකි මිලියන 20

14 ඉස ේඅම/04/2018/100 (333) තීන්ත මිලියන 96

15 ඉස ේඅම/04/2018/100 (334) සගොඩනැගිලි ද්රවය (ගසේ වැලි) මිලියන 98

16 ඉස ේඅම/04/2018/100 (335) සගොඩනැගිලි ද්රවය (සම ල්/කළු ගල්) මිලියන 98

17 ඉස ේඅම/04/2018/100 (336) විදුලි අයිතම / විදුලි  ්විච් මිලියන 30

18 ඉස ේඅම/04/2018/100 (337) ඇළුමිනියම් උපාිංග 

(Aluminium Bar Powder Coated /Aluminium Bar Natural)

මිලියන 97

19 ඉස ේඅම/04/2018/100 (338) සගොඩනැගිලි ද්රවය (Wash and siude sand) මිලියන 38

20 ඉස ේඅම/04/2018/100 (339)  යිල් (Floor Tile) මිලියන 98

21 ඉස ේඅම/04/2018/100 (340)  යිල් (Wall Tile) මිලියන 60

22 ඉස ේඅම/04/2018/100 (341)  නීපාරක්ෂක උපාිංග ^Commode, Wash basins&$

^Cromium Plated Piller Tap, Cromium Plated Bip Tap)

මිලියන 78

23 ඉස ේඅම/04/2018/100 (342) වාසන් ^'C' Purlin, Angle Iron,MS Plate& මිලියන 95

24 ඉස ේඅම/04/2018/100 (343) සගොඩනැගිලි ද්රවය 
(Wire Nails, Brass But Hingers, Paint Brush, Sand Paper)

මිලියන 95

25 ඉස ේඅම/04/2018/100 (344) ආවුද හා උපකරණ මිලියන 10

26 ඉස ේඅම/04/2018/100 (345) සදොර (PVC Doors, Plywood Doors) මිලියන 30

වැඩි වි ්තර  ඳහා අමතන්න.

අ.          ඉිංජිසන්රු ස ේවා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලසේ මිලදී ගැනීම් අිංශය        0112339317

ආ.          උපකරණ මා ් ර් සෙනරාල් ශාඛාසේ ප්ර ම්පාදන අිංශය        011 2431301 (ස ලි/ෆැක් )්

ඇ.        ඉංජිනේරු න ේවා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලනේ ෆැක්  ්                       0112435143

1.      2019 වර්ෂසේ පළමු අඩව ර තුළ (2019.01.01 දින සි  2019.06.30 දක්වා) ශ්රී ලිංකා යුේධ් හමුදාව  අවශය පහත  ඳහන්

භාණ්ඩ  ථ්ාවර මිලක් ය සත් මිලදී ගැනිම  ඳහා සකොළඹ 03. තැපැල් සපට්ටිය 553, බාලදක්ෂ මාවසත් පිහිටි යුේධ් හමුදා

මූල ථ්ානසේ යුේධ් හමුදා ස න්ඩර් මණ්ඩල (ප්ර ම්පාදන) කමිටු  භාපති විසින් මිල ගණන් කැඳවනු ලැසේ.

2.     ඉහත  ඳහන්  ැපයීම් සවනුසවන් නිකුත් කරනු ලබන ප්ර ම්පාදන ලියකියවිලි ඉිංජිසන්රු ස ේවා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය,යුේධ් හමුදා

මූල ථ්ානය, දකුණු පර්යන්තය, සකොළඹ 03. (සගෝල්සෆේ  ් ාජ්  මුද්රා සහෝ ලය අ ල රාමඩා සහෝ ලය පිටුප  ඇති සගොඩනැගිල්ල)

යන ලිපිනය  2018.11.01 දින සි  2018.11.27 දින දක්වා  තිසේ වැඩ කරන දිනවල 0900 පැසේ සි  1600 පැය දක්වා වු කාලය

තුලදී පැමිණ ලබාගත හැකි අතර (රාමඩා සහෝ ලය පිටුප  ඇති දකුණු පර්යන්ත සගොඩනැගිල්සල් සතවන මහසල් ඉිංජිසන්රු ස ේවා

අධ්යක්ෂ මණ්ඩලසේ උපර්ෙන අිංශය සවතින්) ඉහත  ඳහන් සියලූම නෙේඩරයේ 2018.11.29 වන දින 1000 පැයෙ යුද්ධ් හමුදා ගුවේ

ටිකට් පත් අනලවි මධ්ය ථ්ානය, මැනේවීදිය, නකොළඹ 02. (ආරක්ෂක න ේවා විදයාලය අ ල). ලිපිනනයහි පිටුප  ඇති න ොඩනැගිේනේ

විවෘත කරනු ලැනේ. එම ලියකියවිලි ඉේලුම් කරන  ැපයුම්කරුවේ නමම විෂයේ  ැපයීම තහවුරු කිරීමෙ ඇති  ාධ්ක, ආයතන

ලියාපදිංචි  හතිකනේ පිෙපතක්  හ පසුගිය මා  06 ක ආයතන බැංකු ගිණුම් ප්රකාශන ඡායා පිෙපතක් ඉදිරිපත් කලයුතු නේ. තවද

නමම  ැපයීම් නවනුනවේ ඉදිරිපත් වන  ැපයුම්කරුවේ රාජ්ය ආරක්ෂක අමාතයාංශනේ  ැපයීම් ලැයි ත්ුනේ ලියාපදිංචි වි සිටිේනේ

නම් ඔවුේ, රාජ්ය ආරක්ෂක අමාතයාංශය විසිේ නිකුත්කරන ලද ලියාපදිංචි  හතිකනේ පිෙපතක් ඉදිරිපත් කිරීම පමණක් ප්රමාණවත්

නේ.

3.     ඉහත ස න්ඩර් පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇති හා දක්වා ඇති සුදුසුකම්  පුරන සියලූම අයදුම්කරුවන් විසින් ස න්ඩර් පත්රිකා

ලබාගැනීම  සපර එක් ස න්ඩර් පත්රිකාවක්  ඳහා ආපසු සනොසගවන රු. 1,500.00 ක මුදලක් අධ්යක්ෂ මුදල් කාර්යාලය (අිංක 167/30,

අවි  ්ාසේල්ල පාර, ඔරුසගොඩවත්ත) සවත ස න්ඩර් පත්රිකා ලබාගැනීම  සපර සගවීම් සිදුකර එම රිසිට් පත ඉිංජිසන්රු ස ේවා අධ්යක්ෂ

මණ්ඩලය සවත ඉදිරිපත් කළයුතු සේ.

යුේධ් හමුදාධිපති

යුේධ් හමුදා මූල ්ථානය,

තැ:සප: 553,

බාලදක්ෂ මාවත,

සකොළඹ 03.
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