ලංසු කැවීමේ ආරාධනාවයි
ආණ්ඩුමේ රස ඳරීක්ෂක මෙඳාර්තමේන්තුව
ඳැලවත්ත, බත්තරමුල්ල

විෙයාගාරාර කඳකරම ලදල ග ගාරැම
1. ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තවේන්තුව වවනුවවන් වෙපාර්තවේන්තු ප්රසේපාෙ කිටු සභාපති විසින්
පහත විස්තර සඳහන් විෙයාගාර උපකර ප්රසේපාෙ
වවනුවවන් ුදදුුදකේ ත්  තසුදකරුවන්වගන් ුද්ා
තැබූ තසුද කැඳවනු තැවේ.
2. විෙයාගාරාර කඳකරම පිළිබ විස්තර

වෙන්ඩර් අසක
GAD/ACC11/2022/CF/07
උපකර

විස්තර
Supply, Installation & Maintenance of
Universal Comparison Microscope

තසුද ුදරක්ෂ

(රු.)

500,000.00

සඳහා නිර්වේශිත පිරිවිතර න් (Specifications) අ දුේපත සමඟ නිකු්  කරනු තැවේ

3. තසුද කැඳවීම ජාතික තරඟකාරී තසුද ක්රම (NCB) මගින් සිදු කරනු තැවේ.
4. තසුද ඉදිරිප්  කිරීම සඳහා උ න්දුවක් ෙක්ව ුදදුුදකේ සහිත තසුද කරුවන්ෙ ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක
වෙපාර්තවේන්තුවේ ප්රධාා ග කාිකකාරී ව දුරකන අසක 011-2786396/076-0961578 මගින් අවශ්ය
වැඩි විස්තර තබාගත හැකි අතර 2022/10/03 දි සිෙ 2022/10/24 වැනිො ෙක්වා කාත තුත සතිවේ
රාජකාරී දි වත වප.ව.9.00 සිෙ ප.ව. 3.00 ෙක්වා අසක 31, ඉුදරු මාවත, පැතව් ත, බ් තරුදල්ත පිහිටි
ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තවේන්තුවේදී තසුද කැඳවීවේ වල්ඛ පරීක්ෂා කර බැලි හැක. එවසේ
ැති ේ තසුද ලි විල්ත අපව වවේ අඩවි ෙ පිවිස ව ොිටවල් බාගත කරගත හැකි අතර,
govanalyst.finance@gmail.com
විෙු්  තැපෑත ඔස්වසේ ඉල්ලීමක් කිරීම මඟින්ෙ එම ලි විලි
තබාගත හැක.
5. ලිඛිත ඉල්ලුේපතක් රු.7,500/=ක ආපුද ව ොවගව
තැන්පතුවක් ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක
වෙපාර්තවේන්තුවේ සරප් වවත ුදෙලින් පම ක් වගවීවමන් අොත තසුද කැඳවීවේ වල්ඛ කට්ෙත ක්
2022/10/03 දි සිෙ 2022/10/24 දි ෙක්වා කාත තුත සතිවේ රාජකාරී දි වත වප.ව.9.00 සිෙ ප.ව.
3.00 ෙක්වා තබා ගත හැක.
6. විෙයාගාර උපකර සඳහා තසුද වල්ඛ
ඉදිරිප්  කළ යුතු වේ.

තබාගැනීමෙ වයාපාර ලි ාපදිස ක කිරීවේ සහතිකවේ පිෙපතක්

7. සේපූර් කර තෙ තසුද, ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක, ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තවේන්තුව, අසක 31,
ඉුදරු මාවත, පැතව් ත, බ් තරුදල්ත ලිපි ෙ 2022/10/25 දි ප.ව.2.00 ෙ වහෝ ඊෙ වපර භාර දි
යුතු . සෑම තසුදවකින්ම අොත පරිදි තසුද ුදරක්ෂ
සමඟ ඉදිරිප්  කළ යුතු . ප්රමාෙ වී තැවබ තසුද
ප්රතික්වෂේප කරනු තැවේ. තසුද විවෘත කිරීම 2022/10/25 දි ප.ව. 2.00 ෙ සිදු කරනු තබ අතර එම
අවස්නාවෙ තසුදකරු වහෝ ඔහුව බත ත්  නිව ෝජිතව කුෙ සහභාගී වි හැකි .

සභාපති,
වෙපාර්තවේන්තු ප්රසේපාෙ කිටුව,
ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක වෙපාර්තවේන්තුව,
ව ො.31, ඉුදරු මාවත,
පැතව් ත, බ් තරුදල්ත

