
  

 

 

 

 

ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනය 

ශ්රී  ලංකා ර ය සින් අ මරදල් ස යනය ල ල න යාානීන අ 

ආරක්ෂක අමාත්යාාලශය 

නනාම ොඩ යුද්ධ හදල්ා  නන්මයහි මෙමහ ස මධාම මසි   ඩා ම ොඩනැිල සල දිකිරීම 

1. ආරක්ෂක අමාත්යාාලශයේ යේකම් යෙනුයෙන්, අමාත්යා ම්ඩලයය ිසිනන් ත්  කර  ය  ්ථාාෙර ්රු්ම්තා   කිටුවය  
(SCAPC) ්භාතති ිසිනන් ත ාය ොල යු  හමු ා ජ ත යයහි යත්යමහේ මධ්යාම අිස  ඩලා ය ොල ගිලේය දිකිරීමම ්හහා තහත්ය 
 ගක්යෙ  තරිික පිළි ්  හා සුදුසුකම්ය්  යලසුකරුෙන් යෙතින් මුද්රා ත්යඩ  ය  යලසු කගහෙනු යගයේ. ඇ්ථත්යයම්න්තු ත්ය පිරිෙගය 
රු.ිටලිය  326.00 (එ.අ.ඩ රහිත්යෙ) ිර.  

්ම්ථත්ය දිකිරරිම් කායසීමාෙ ිලිසසුම අ් ්න් ිරීමයම් ික  ිනට ලි්  ික  545ක් ිසය යුතුය. 

2. යලසු කග වීම ජාතික ත්යරඟකාීම ිටය කග වීයම් ක්රිියාතපාතාපාය අනුෙ ිනදු කරනු යගයේ. 

3. යකොන්ත්රා් තුෙ ්රු ා ය ිරීමමට සුදුසුකම් යඩ  යලසුකරු අ්ාධු යේඛ   ත්ය ය ොිසය යුතු අත්යර තහත්ය අෙශාත්යා ්ුරරාලිය 
යුතුය. 

 CIDA/ ICTAD ලියාතිකලචිය අෙශාවීම 
 ිසයශේෂ් ෙය : ය ොල ගිලලි දිකිරීමම 
යේේණිය  :  තසුිලය ේර 5ක කායය තුළ ්මා  දිකිරීමම් ෙගල පිළිඩහ තළුරරුද්  

්මඟ C2 ්හ ඊට ෙගඩි 

4. යකොන්ත්රා් තුෙ ්රු ා ය ිරීමම ්හහා සුදුසුකම් යගීමමට ්ුරරාලිය යුතු අෙශාත්යා යලසු කගහවීයම් යේඛ යයහි ඇතුළ් ෙ ඇත්ය. 

5. අයේක්ෂිත්ය යලසුකරුෙන්ට අධ්යාක්ෂ යජ රාේ දලජියන්රු ය්ේො, දලජියන්රු ය්ේො අධ්යාක්ෂ ම්ඩලයය , යුද්ධ්ය හමු ා 

මුය්ථාා ය ( කුණු තර්යන්ත්යය),  ාලු මුෙය ොර යටර්ය, යකොළඹ 03 (දුරකා  අලකය අලක: 011 – 2302571) ය  ්ථාා යයන් 
ෙගඩිදුර ිස්ථත්යර යඩා  ත්ය හගිර අත්යර 2018.08.13 ික  ිනට ආරම්භෙ  ඕ ෑම ෙගලකර  ික ක 0900 තගයේ ිනට 1500 තගය  ක්ො තහත්ය 
 ක්ො ඇති ලිපි යේදී යලසු යේඛ  ය ොිටයේ තීමක්ෂා කළ හගිරය. 

්රුධ්යා   කකාිකකාරි 
ආරක්ෂක අමාත්යාාලශය 
අලක 15/5  
ඩාය  ක්ෂ මාෙත්ය 

යකොළඹ 03 

 

6. අයේක්ෂිත්ය යලසුකරුෙන් ිසිනන් ්රුධ්යා   කකාිකකාරි ආරක්ෂක අමාත්යාාලශය, අලක 15/5 ඩාය  ක්ෂ මාෙත්ය, යකොළඹ 03 ය  
ලිපි යට ලිඛිත්ය දේලීමක් දිකරිත්  ිරීමයමන් ආතසු ය ොය ෙ  (රු.35,000/=) රුපියේ ති්ථතන්  හ්ක් මු ලින් ය වීයමන් දලග්රීකින 
භාෂායෙන් ්ක්ථ කළ ්ම්ුරර්ක යලසු යේඛ  කට්ටයයක් 2018.08.13 ික  ිනට 2018.09.04 ික  යත්යක් 0900 තගයේ ිනට 1500 තගය 
 ක්ො  කායය තුය ිටයදී  ත්ය හගිරය. ය වීම මු ලින් ිනදු කළ යුතුය. 
 
7. යලසු 2018.09.05 ික  10.30 තගයට යහෝ ඊට යතර ්රුධ්යා   කකාිකකාරි ආරක්ෂක අමාත්යාාලශය, අලක 15/5 ඩාය  ක්ෂ මාෙත්ය, 
යකොළඹ 03 ය  ලිපි යට යයොමු අලක MOD/SLA/07/2018 යකුණු කර  යදුෙ යලසු පිටත්  ය කිරන් යුතුෙ තහත්ය ලිපි යට භාර ිකය 
යුතුය. ්රුමා  වී යගයඩ  යලසු ්රුතික්යෂේත කරනු යගයේ. යලසුකරුෙන් යහෝ ඔවුන් යෙනුයෙන් ්හභාගීවීමට යත්යෝරා  න් ා ය  
නියයෝජිත්යයින් දිකරියේ යලසුකග වීම අේන් වු ෙහාම (2018.09.05 ික  1030 තගයට) යලසු ිසෙෘත්ය කරනු යගයේ. යලසු ිසෙෘත්ය ිරීමමට 
අෙම ෙශයයන් ෙගල කර  ික  03 කට යතර යලසු ිසෙෘත්ය ිරීමම ්හහා ්හභාගී ෙ  ත්යග ග් ත්යාන්යේ  ම ්හ හගදුනුම්ත්  අලකය (NIC) 
යහෝ  මන් ඩයතත්ර අලකය (PN) ්රුධ්යා   කකාිකකාීම කාර්යායය,අලක 15/5 ඩාය  ක්ෂ මාෙත්ය, යකොළඹ 03 යෙත්ය ලිඛිත්යෙ  න්ෙ  
යමන් යලසු කරුෙන් යෙත්ය උතය ්ථ ය නු යගයේ. 
 

8. යලසු ෙය ෙයලගු කායය 2018.12.04 ික   ක්ො ිසය යුතුය.  
 

9. ්ෑම යලසුකරුයෙක්ම ශ්රීක යලකා මු ලින් රුපියේ තුන් ිටලිය  තුන්යක්ෂයක (රු.3,300,000.00) ෙපා ාකිටන් යුතු යලසු 
ඩගදුම්කරයක් (ශ්රීක යලකා මහ ඩගලකුය  අනුමත්ය කර  ය  ශ්රීක යලකාය  ක්රිියා් මක ඩගලකුෙිරන් යඩා ් ) දිකරිත්  කළ යුතුය. යමම 
ඩගඳුම්කරය ්රුාම ලිඛිත්ය දේලීම මත්ය යකොන්යද්ින ිසරහිත්යෙ මු ේ ඩෙට තරිෙර්ා ය කළ හගිර ඩගඳුම්කරයක් ිසය යුතුය. යලසු ඩගඳුම්කරය 
2019.01.01 ික   ක්ො ෙයලගු ිසය යුතුය. 
 

10. යලසු පිළිඩහ පූර්ෙ ්ාකච්ඡාෙ (Pre Bid Meeting) 1 ෙ  දලජියන්රු ය්ේො යරජියම්න්තුෙ, යුද්ධ්ය හමු ා ජ ත ය ත ාය ොල 
ය  ලිපි යයහි 2018.08.24 ෙ  ික  1000 තගයට තේ ෙනු යගයේ. 
 

්භාතති           ික ය : 2018.08.12 
අමාත්යා ම්ඩලයය ිසිනන් ත්  කර  ය  ්ථාාෙර ්රු්ම්තා   කිටුවෙ 
ආරක්ෂක අමාත්යාාලශය 
අලක 15/5, ඩාය  ක්ෂ මාෙත්ය 

යකොළඹ 03  


