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ප්රසම්පාද්න ද්ැන්වී යි
පවිත්රතා ා සනීපාරක්ෂක මස්වාවන්ව සඳ ා මිළගණන්ව කැඳී (2022/2023)
ITUM/1/1/2/2022-2023
ම ාරටුව විශ්වවිද්යාලයීය තාක්ෂණික ආයතනමේ ප්රසම්පාද්න කමිටුමේ සභාපති විසින්ව ආයතනමේ
කලාපයන්ව 03ක් සඳ ා 2022.11.01 දින සිට 2023.10.31 දින ද්ක්වා පවිත්රතා ා සනීපාරක්ෂක මස්වාවන්ව
පවත්වාමගන යා සඳ ා 2022 සැප්තැම්බර් 27 වන දින පස්වරු 2.00 ද්ක්වා ලියාපදිිංචි ස පිළිගත්
ආයතන වලින්ව මුද්රා තබන ලද් මිළ ගණන්ව කැඳවනු ලැමේ.
ලිංසු ලියවිලි ා අද්ාල උපමද්ස් ගාස්ුවකින්ව මතාරව සා ානය පාලන අිංශමේදී කාර්යාල මේලාවන්ව ුල පරීක්ෂා
කළ ැකිය. 2022 සැප්තැම්බර් 05 වන දින සිට 2022 සැප්තැම්බර් 26 වන දින ද්ක්වා ම ෝ ාග ලිංකා බැිංකු
ශාඛාමේ ගිණුම් අිංක 308280 (ම ාරටුව විශ්වවිද්යාලයීය තාක්ෂණික ආයතනය) මවත ඍජුව ම ෝ අන්වතර්
ජාල බැිංකු මස්වා යටමත් ම ෝ රු. 3,000/- ක (ආපසු මනාමගවන) ලිංසු ලියවිලි ගාස්ුවක් මගීම න්ව
ලබාගන්වනා ලදුපත සා ානය පාලන අිංශය මවත ඉදිරිපත් කිරීම න්ව පසුව අද්ාළ ලිංසු ලියවිලි ලබාගත ැකිය.
.

පූර්ව ලිංසු රැස්ී ක් 2021.09.14 වැනි දින මපරවරු 9.00 ට ආයතනමේ 3 වන
පැවැත්මේ.
.

මේ රැස්ීම් ශාලාමේදී

එක් එක් මටන්වඩර්පත් බ ාලන කවරමේ වම්පස ඉ ල මකළවමර් “පවිත්රතා ා සනීපාරක්ෂක මස්වා කටයුු
සඳ ා මිළ ගණන්ව කැඳී කලාප ඒ /බී /සී” යනුමවන්ව අද්ාල පරිදි සඳ න්ව කර මුද්රා තබන ලද් ලිංසු ලියවිලි,
පිටපතක්ද් සහිතව “සභාපති ප්රසම්පාද්න කමිටුව, තාක්ෂණික ආයතනය, ම ාරටුව විශ්වවිද්යාලය, දියග ,
ම ෝ ාග ” යන ලිපිනයට 2022 සැප්තැම්බර් 27 වන දින පස්වරු 3.00 ට මපර ලැමබන මස් ලියාපදිිංචි
තැපෑමලන්ව එී ට ම ෝ සා ානය පාලන අිංශමේ තබා ඇති ලිංසු බ ාලන මපට්ටියට (Tender Box) බ ාලී ට
ැකිය. ලිංසු සුරක්ෂණවල විනාක මටන්වඩර්පත් වල සඳ න්ව වන අතර එය 2022.12.27 දින ද්ක්වා වලිංගු
විය යුුය. ප්ර ාද් ී ලැමබන ලිංසු ප්රතික්මෂ්ප කරණු ලැමේ. ලිංසු කරුවන්ව ම ෝ ඔවුන්ව විසින්ව නම් කරනු ලබන
නිමයෝජිතයන්ව ඉදිරිමේ 2022 සැප්තැම්බර් 27 වන දින පස්වරු 2.15ට තාක්ෂණික ආයතනමේ 03 වන
මේ
රැස්ීම් ශාලාමේදී ලිංසු විවෘත කිරී සිදුකරනු ලැමේ.
.

.
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