ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති පිළිබඳ ලංසු කැඳවීමයි
දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය - කෑගේල
01.
කෑගල්ල දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය විසින් පහත ලතාරතුරු ස්ත්පයා ඇති ඉදි කිරීම ස්ත්ඳහා ප්රස්ත්ම්පාදන
කමිටුලේ ස්ත්භාපති විසින් CIDA (ICTAD) ලියාපදිිංචිය ස්ත්හිත ලකාන්රාත්කරුවන්ලගන් මුද්රා තබන ලද ලිංසු
2018.08. 15 දින ප.ව. 03.00 දක්වා භාර ගනු ලැලේ.
ව්ැඩ විස්ත්රතරය

01.බුලත්කොහුපිටිය
ප්රෝේශීය
්ේකම්
කොර්යොල
නව
් ොඩනැගිේල ඉදි කිරීම
02.දැරණිය ල ප්රෝේශීය ්ේකම්
කොර්යොල නව ් ොඩනැගිේල ඉදි
කිරීම - 1 අදියර
02.

03.
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07.

ව්ැඩ නිම
කිරීලම්
කාලය
(මාස්ත්)

CIDA
ලරරණිය (2018
ව්ර්ෂයට ව්ලංගු විය
යුතුය.)

03

ලටන්ඩර්
ලපෝර්ම
ගාස්ත්රතුව්
(ආපසු
ලනාලගව්න)

ලංසු ඇපකරය
(ආපසුලගව්න)

රු.2,500.00

රු.135,00.00

රු.2,500.00

රු125,000.00

C-6 ල ෝ ඉන්
ඉ ළ
03

1.ඉහත ලකාන්රාතුව පිරිනැමීම ස්ත්ඳහා ලිංසුකරුවන් සුදුසුකම් ලත්, අස්ත්ාධු ලල්ඛනගත ලනාවූවන් විය යුතුය.
11. ලිංසුකරු පහුගිය වර්ෂ 05ක කාලය තුළ රජලේ, පලාත් පාලන ලහෝ අර්ධ රාජය ආයතනයක ඉහත
ස්ත්ඳහන් කර ඇති වයාපෘතීන්ට ස්ත්මාන වටිනාකමක් ස්ත්හිත ලහෝ ඊට වැඩි එක් ඉදි කිරීමක්වත් ස්ත්ම්ූර්ණ
කර තිබිය යුතුය. (ලම් ස්ත්ඳහා අදාළ ස්ත්ාක්ි ඉදිරිපත් කළ යුතුය)
ඇස්ත්රතලම්න්තු වටිනාකමින් 1/5 ක් ලහෝ ඊට වැඩි ණය පහසුකම් තම ආයතනයට ලබා ගත හැකි බවට ශ්රී
ලිංකා මහ බැිංකුලේ ලියාපදිිංචි පිළිගත් වාණිජ බැිංකුවකින් ලබා ගත් ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ලිංසුකරුවන් විසින් ඉහත ස්ත්ඳහන් වයාපෘති ස්ත්ඳහා ලිංසු ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර දිස්ත්රික් ලල්කම්
කාර්යාලලේ ස්ත්රප් ලවතින් ආපසු ලනාලගවන රු.2,500.00 ක මුදලක් ලගවීලමන් 2018.08.01දින සිට
2018.08.10 දින දක්වා වැඩ කරන දිනයන් වලදී ලප.ව.9.00 සිට ප.ව. 2.30 දක්වා අදාළ ආකෘති පර
ලබා ගත හැක. වැඩි විස්ත්රතර දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලලේ ප්රධාන ගණකාධිකාරීලගන් ලබා ගත හැකිය.
(දු. අිංකය 035 – 2223112/2222480)
සියළුම ලිංසුකරුවන් තම ලිංසු ඇපකරය පිළිගත් බැිංකුවක බැිංකු සුරක්ෂණයක් ලහෝ ලමම
කාර්යාලලේ ස්ත්රප් ලවත කරන මුදල් තැන්පතුවක් මගින් ලහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
2018 වර්ෂය ස්ත්ඳහා CIDA ලියාපදිිංචිලේ වලිංගු භාවය ස්ත්නාථ කිරීම ස්ත්ඳහා ලිපි ලල්ඛන අමුණා එවිය
යුතුය. එ් ේම ඉහත අවශ්යතොවන් පරිදි සුදුසුකම් ස්ත්නාථ කර ලනාමැති ලිංසුපත් ස්ත්ලකා බලනු ලනාලැලේ.
ලිංසු ඉදිරිපත් කරන කවරලේ වම්පස්ත් ඉහල ලකළවලර් අදාල වයාපෘතිලේ නම ස්ත්ඳහන් කර මුල්
පිටපත්/අනු පිටපත් ලවන ලවනම කවර වල ඇතුලත් කර මුද්රා තබා ප්රධාන කවරය තුල බහා 2018.08.15
දින ප.ව. 3.00 ට ලහෝ ඊට ලපර ලැලබන ලස්ත්ර ලියාපදිිංචි තැපෑලලන් එවීමට ලහෝ දිස්ත්රික් ලල්කම්
කාර්යාලලේ ප්රධාන ගණකාධිකාරී කාමරලේ තබා ඇති ලටන්ඩර් ලපට්ටටියට ලගනැවිත් බහා ලීම ලහෝ සිදු
කළ හැකිය. එම ්ේලෝවන් පසුව ලැ්ෙන ්ෙන්ඩර් පත ප්රතික්ෂේප කරනු ලැ්ේ. එදිනම ප.ව. 4.00 ට
ලටන්ඩර් විවෘත කරනු ලබන අතර එම අවස්ත්රථාවට ලිංසුකරුවන් ලහෝ ඔවුන්ලේ බලය ලත්
නිලයෝජිතලයකුට ස්ත්හභාගි විය හැකිය. ලමම ලිංසුව මගින් සුදුසු ලකාන්රාත්කරුවන් ලතෝරාගැනීම
පිළිබඳව අවස්ත්ාන තීරණය දිස්ත්රික් ප්රස්ත්ම්පාදන කමිටුව ස්ත්තුලේ.
එේ.්ේ.එම්.ජී.චන්රසිරි ෙණ්ඩොර,
දිස්ත්රික් ලල්කම්/දිස්ත්ාපති,
ප්රස්ත්ම්පාදන කමිටුලේ ස්ත්භාපති,
දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය, කෑගල්ල.
2018.07.26

