
ටෙන්ඩර් දැන්වීමයි 

ශ්රී කා ප රජාපාපන්්රි  සමපජාදප ජ ජානයජාට  ජාපති  රතිඳ්තති  රර්ික   ෙුතු,  නැදා ඳිංාි  ිරීමම හප 
පුනරු්තථපඳන  උු,රු ඳළප්ත සාදර්ධන සහ ට ෞදන  ෙුතු, අමපාපාශ  

ජාපති  ාරුණ ටසේදප සභපද 

පාවිච්චියෙන් ඉවත් කරන ලද ය ෝටර් රථ අබලි යලස විකිණී  

1. ඳහා සහන් ටමෝෙර් යථ අබලි ටකස විිරණීම සහප මුද්රප ාබන කද ටෙන්ඩර්ඳ්ත  ැදනු කැටේ. 

අයිාම 
අා   

 ලි පඳිංාි  අා                    දපහන මපිංලි  

01 ලි පඳිංාි   අදකාගු ට ොෙ ඇා ෙපෙප 1210E බස් යථ  

02 ලි පඳිංාි   අදකාගු ට ොෙ ඇා ෙපෙප 1210 ට්රක්  යථ  

03 ලි පඳිංාි   අදකාගු ට ොෙ ඇා ෙපෙප 1210 ට්රක්  යථ  

04 ලි පඳිංාි   අදකාගු ට ොෙ ඇා ෙපෙප 1210 ට්රක්  යථ  

                                       

2. දපහන ඳීමක් ෂප ිරීමම 2019.09.09 ිංන සිෙ 2019.09.23 ිංන දක් දප සතිට  දැඩ යන ිංන න්හි 
ටඳ.ද.9.00 සිෙ ඳ.ද.3.00 දක් දප ජාපති  ාරුණ ටසේදප සභපටේ සපුගස් න්ද පුහුණු මධස්ථපනට  ජ සිදු 
 ක හැ . 
 

3. එක්  එක්  දපහන ක්  සහප රු.1500.00  රඳසු ටනොටගදන ාැන්ඳ්ත මුදකක්  ාබප 2019.09.11 ිංන සිෙ 

2019.09.24 ිංන දක් දප ටඳයදරු 10.00 සිෙ ඳස්දරු 2.30 අාය  පක සීමපද ු,ක ජ ාරුණ ටසේදප සභපටේ 

රස්පඳපදන අාශට න් අදපක ටෙන්ඩර් අ දු්පඳ්ත කබප ගා හැ . 

 
4. අ දු්පඳ්ත ට ොමු  යනු කබන්ටන් න්ප ඒ සහප රු.10 000.00  රඳසු ටගදන ාැන්ඳ්ත මුදකක්  ජාපති  

ාරුණ ටසේදප සභපටේ සයප් ටදා ටගදප මුදල් ටගවීටමන් ඳසු කැටබන මුදල් ටගවීට්ප කුවිාපන්සි   

ටෙන්ඩර් අ දු්පඳා සමඟ ඉිංරිඳ්ත  ක ුතු, . (දැඩිදුය විස්ාය සහප ටෙන්ඩර් ඳත්රට  ට ොන්ටසසි හප 

නි ම න් බකන්න.) 

 
5. එක්  ටෙන්ඩර් අ දු්පඳාිරන් එක්  දපහන ක්  සහප ඳමණක්  මික ගණන් ඉිංරිඳ්ත  ළ ුතු, අාය කාසු 

බහපකන  දයට  ද්පඳස ඉහක ට කදටර් අයිාම අා   හප දපහනට  නම  සහන්  ක ුතු, .ජාපති  
ාරුණ ටසේදප සභපටේ රස්පඳපදන අාශ  විසින් ටෙන්ඩර් ඳ්ත භපයගනු කබන්ටන් 2019.09.25 දන ිංන 
ඳ.ද.2.00 දක් දප ඳමණි. එිංනම ඳ.ද.2.00ෙ ජාපති  ාරුණ ටසේදප සභපටේ රස්පඳපදන අාශට  ජ ටෙන්ඩර් 
විදෘා ිරීමම සිදු  යනු කැටේ.  
 

6. ටෙන්ඩර් රුෙ ටහෝ ඔහුටේ බක ක්ත නිට ෝජිාට කුෙ ටෙන්ඩර් විදෘා ිරීමට්ප අදස්ථපදෙ සහභපගී වි  
හැ .  
 

7. පිළිග්ත කාසු රුදන්  ජාපති  ාරුණ ටසේදප සභපද විසින් දැනු්ප  ජ සති ටද ක්  ඇු,කා ජ සි ලුම මුදල් 
ටගදප අදපක දපහන ගපල්  ය ඇති ඳරිශ්රට න් ඉද්ත  ය ගා ුතු, . 
 

 සභපඳති/අධක් ෂ ජානයපල්  
ජාපති  ාරුණ ටසේදප සභපද  
අා  65  
හයිටකදල් ඳපය  
මහයගම. 
2019.09.09 

 


