ශ්රී ලංා ළ ලංම්රිය ය ලංවවලය

දෆන්වීමයි
2019 ලංවඳොවවොන් ලංඋත්වලය ලංවලනුවලන් ලං
ලන්දනළ ලං රුලන් ලංවශළ ලංව වරන ලංවමළජ ලංවත් ළර්යයවශළ ලංමි ලංගණන් ලං ෆවීම
ඳසු ලං ගිය ලං ලවර ලං ල ලං වමන් ලං වමලරද ලං උත්වල ලං වමවේ ලං ලන්දනළ ලං රුලන්වේ ලං ඳශසුල ලං වශළ ලං
අනුරළධපුරය/මිහින්තය ලං අතර ලං විව ලං ම්රිය ය ලං වවලයක් ලං ක්රියළත්ම  ලං රීමටමද ලං වදඳළර්තවරින්වල ලං
විසින් ලංවෆසුරි ලං ර ලංඇත.
ඒ ලං අනුල ලං විව ලං ම්රිය යක් ලං අනුරළධපුරය/මිහින්තය ලං අතර ලං ජුනි ලං 15, ලං 16 ලං ශළ ලං 17 ලං දින ලං වවන්දි ලං ගමන් ලං
ලළර ලං 35ක් ලං (යළරි ලං 35 ලං ශළ ලං ඊරි ලං 35) ලං ධළලනය ලං ව වරන ලං අතර ලං යරි ලං ම්රිය ය ලං වහථළනයරීන් ලං අනුරළධපුරය ලං
වලත ලං නිකුත් ලං රන ලං ද ලං ඕනම ලං ලාගු ලං ප්රවශ ලං ඳ්රයක් ලං වශ  ලං අනුරළධපුරය ලං ම්රිය ය ලං වහථළනවයන් ලං
වනොමිවේ ලං නිකුත් ලං රනු ලං විව ලං ප්රවශ ලං ඳ්රයක් ලං අතෆති ලං මගිවයකුද ලං එම ලං ප්රවශ ලං ඳ්රය ලං උඳවය ී ලං
ර ලං වගන ලං අනුරළධපුරය ලං සිද ලං මිහින්තය ලං දක්ලළත් ලං මිහින්තය ලං ම්රිය ය ලං වහථළනවයන් ලං වනොමිවේ ලං
නිකුත් ලං රනු ලං විව ලං ප්රවශ ලං ඳ්රයක් ලං අතෆති ලං මගිවයකුද ලං එම ලං ප්රවශ ලං ඳ්රය ලං උඳවය ී ලං ර ලං වගන ලං
මිහින්තය ලංසිද ලංඅනුරළධපුරය ලංදක්ලළත් ලංවමම ලංම්රිය වයන් ලංගමන් ලං  ලංශෆ .
01. ලං වමම ලං වමළජ ලං වත් ළර්යය ලං වශළ ලං අනුග්රශය ලං දෆක්වීමද ලං අවේක්ළ ලං රනු ලං බන ලං ආයතනයද ලං
ෆවබන ලංඳශසු රි ලං
i. ජුනි ලං15, 16 ලංශළ ලං17 ලංදින ලංවවන්දි ලංඅනුරළධපුරය/මිහින්තය ලංඅතර ලංධළලනය ලංව වරන ලංවිව ලං
ම්රිය වේ ලංඔබ ලංආයතනවේ ලංඅනුග්රශය ලංබෆනර් ලංමගින් ලංප්රදර්නය ලංරීමටම ලං(“...............” ලංවිව ලං
වඳොවවොන් ලංම්රිය ය). ලංඊද ලංඅමතරල ලංඑම ලංම්රිය වේ ලංවලෂ ලංදෆන්වීරි ලංප්රදර්නය ලංව වරයි ලංනරි ලංඒ ලං
වශළ ලං ගළවහව ලං අය ලං රනු ලං බන ලං අතර ලං ශ්රී ලං ා ළ ලං ම්රිය ය ලං වවලවේ ලං වලෂ ලං ශළ ලං අවවි ලං
ළර්යළය ලංවලතින් ලංඑම ලංවතොරවරු ලංබළගත ලංශෆ . ලං
ii. වඳොවවොන් ලං වමය ලං වලනුවලන් ලං ධළලනය ලං ලන ලං ම්රිය ය ලං ළ ලං වදශන ලං ශළ ලං එම ලං ම්රිය වේ ලං ගමන් ලං
ගන්නළ ලං මීන්ද ලං වනොමිවේ ලං නිකුත් ලං
රනු ලං බන ලං ප්රවශ ලං ඳ්ර ලං මගින් ලං ම්රිය ය ලං
වදඳළර්තවරින්වල ලංශළ ලංඑක්ල ලංඔබ ලංආයතනවේ ලංඅනුග්රශවයන් ලංඅනුරළධපුරය/ ලංමිහින්තය ලංඅතර ලං
වත් ළර  ලංම්රිය ය ලංවවලළලක් ලංඳෆලෆත්වලන ලංබලද ලංප්රචාළරණය ලංරීමටම.
iii. වමම ලංවිව ලංවඳොවවොන් ලං ම්රිය ය ලංශළ ලංඅනුග්රශය ලංපිළිබ ලංමීන් ලංදෆනුලත් ලංරීමටමද ලංඅතින් ලංලියන ලං
ද ලංඳත්රි ළ, ලංමශජන ලංඇමවරි ලංඋඳ රණ ලංලෆනි ලංමළධය ලංමගින් ලංපුුලේ ලංප්රචාළරයක් ලංබළ ලංීම.
02. ලංඅනුග්රළශ  ලංආයතනය ලංවිසින්වදඳළර්තවරිවලද ලංබළ ලංදිය ලංයුව ලංද
i. වඳොවවොන් ලංඋත්වලය ලංවලනුවලන් ලංධළලනය ලංලන ලංම්රිය ය ලං ළ ලංවදශන ලංවහිත ලං1’ x (1.5 ලං- ලං2)’
ප්රමළණවේ ලංවඳ වදර් ලං400ක්.
ii. වමම ලංම්රිය වේ ලංගමන් ලංගන්නළ ලංමීන්ද ලංවනොමිවේ ලංනිකුත් ලංරීමටමද ලං00001 ලංසිද ලං20000 ලංදක්ලළ ලං
අා  ලං රන ලංද ලංප්රවශ ලංඳ්ර ලං20000ක්.
03. ලංඅලම ලංාසුලරු. ලං1,312,500.00 ලං+ ලංලෆට් ලං15% ලං= ලංරු. ලං1,509,375.00රී.
ඉශත ලංවශන් ලංව ොන්වේසි ලංශළ ලංඋඳවදවහලද ලංඑ ඟල ලංවමම ලංලයළඳිතිය ලංවශළ ලංඔබ ලංආයතනය ලංවිසින් ලං
අනුග්රශය ලං දෆක්වීමද ලං අවේක්ළ ලං රයි ලං නරි ලං අනුග්රශය ලං දෆක්වීමද ලං බළවඳොවරොත්ව ලං ලන ලං මි ලං ගණන් ලං
වශන් ලං ර ලංම්රිය ය ලංප්රධළන ලංුලය ලංනිධළමට ලංවලත ලංවගලන ලංද ලංරු. ලං50,000.00  ලංආඳසු ලංවගලනු ලංබන ලං
1

ාසු ලං බෆඳුරි රයක් ලං වමඟ ලං වමම ලං වය ජනළල ලං 2019.06.06 ලං වශ  ලං ඊද ලං වඳර ලං ුලද්රළ ලං තබළ ලං මළ ලං වලත ලං
ෆවබන්නද ලංවවහලන්වන්නරි ලංමෆනවි.
වෆ.යු. ලං- ලංලෆඩිම ලංමි ලංගණන් ලංඉදිය ඳත් ලං රනු ලංබන ලංආයතනය ලංවලත ලංවරි ලංවශළ ලංඅනුග්රළශය ලංදෆක්වීමද ලං
අලවහථළල ලංෆවේ.
අලම ලංාසුල
රු. ලං(ලෆට් ලංරහිත)
විව ලංවඳොවවොන් ලං
ම්රිය ය ලං- ලං2019

වගවීමද ලංඅවේක්ෂිත ලං වගවීමද ලංඅවේක්ෂිත ලංගළවහවල ලං
ගළවහවල ලංරු. ලං(ලෆට් ලං
රු. ලං(ලෆට් ලංරහිත, අකුවරන්)
රහිත, ලංඉක් වමන්)

1,312,500.00

*ඉශතින් ලංඉදිය ඳත් ලං රන ලංමි ලංගණන් ලංවශළ ලංරජය ලංමගින් ලංඅය රනු ලංබන ලංලෆට් ලංබම් ලංඑ ව ලංවශ.
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ලිපිනය: ලං
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ම්ර තන ලංඅා ය:................................................. ලං ලං ලං ලං ලං ලං
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ඊවරිේ: ලං................................................................
දිනය: ලං.........................................................

.................................................
අත්වන
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නි ලංුලද්රළල

අලය ලංලෆඩි ලංවිවහතර ලංවදශළ ලංශ්රී ලංා ළ ලංම්රිය ය ලංවවලවේ ලංවලෂ ලංශළ ලංඅවවි ලං ළර්යළය ලංවලතින් ලංබළගත ලං
ශෆ . ලං ම්ර තන ලං අා : ලං 0112421281 ලං (දිගු ලං අා ය ලං 8235) ලං වශ  ලං 0112431909 ලං සෆක්වහ: ලං
0112431909
ෂමණළ රු ලං(වලෂ ලංශළ ලංඅවවි)
වලෂ ලංශළ ලංඅවවි ලංඅාය
ම්රිය ය ලංමූවහථළනය
ව ොෂඹ ලං10
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