ලංසු සඳහා ආරාධනයයි.
ප්ර ධාන මාා්යංශය - උතුරුාැද පළා්
ව්යාපියේ න නා

:

ාැදව්ච්චිය ආර්ථික ාධයසථාාන න ක කාාර ුලියය ලාා ීා.

1) උතුරුමැද පළාත් සභා අරමුදලින් ඉදි කරන ලද මන්නාරම් පාරේ පිහිටා ඇති මැදවච්චිය ආේථික
මධ්ය)සථාානර ක කාමර 28 ක් බදු කුලී පදනම මත ලබා දීමට මා විසින් ලංසු පත් කැඳවනු ලැරේ.රමම
ප්රයසම්පාදනය සඳාා වන ලංසු ඉ්ලුමම් පත් උතුරුමැද පළාත් සභාරේ ප්රයධ්යාන අමාත)ාංශ කා කාේයාලරයන්
2017.06.03 සිට 2017.06.19 දක්වා රප.ව. 09.00 සිට ප.ව.03.00 දක්වා කාේයාල රේලාවන් තුළ ලබා ගත
ාැක.
2) ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැදවරම් ක්රුමයට ලංසු කැඳවනු ලබි.
3) ක කාමරයක් කුලියට ලබා ගැනීම සඳාා සුදුසුකම් ලැබීමට සාේාක ලංසුකරුවා අසාදුර්ලඛණගත
රනොවු අරයකු සා පාත සඳාන් සුදුසුකම් ලැබූ අරයකු විය යුතුය.
I.

II.

උතුරු මැද පළාරත් වසර 03 ක අඛණ් සථථීර පදිංචියක් රම් දක්වා සපුරා තිබිය යුතුය.

කෘෂි රක්රුතෂ්තථරුර ිරරත රගොවි පංතිර ඉ්ලුමම්කරුවන් සඳාා ප්රයමුඛතාවය ලබා රදනු ලැරේ.

4) මාසික බදු කුලිය රු. 8500 /= ක් වන අතර ඇප තැන්පත් ( Key money ) අවම මුදල රු. ලක්ෂ්ත
1,700,000/= කි. එක් ක කාමරයක් සඳාා එක් අරයකුට ව ා ඉ්ලුමම්කර ඇති විට ඇප තැන්පතු
වශ කාරයන් වැඩි වටිනාකමක් ලබාදිමට එකගතාවය පලකර ඇති ඉ්ලුමම්කරු රවත එම ක කාමරය
ලබාදිමට කටයුතු කරණු ලැරේ. ජල ාා විදුලි බි්ලපත් බදුකරු විසින් රගවාගත යුතු අතර වසර 05 කට පසු
කරනු ලබන නැවත තක්රසතරුවකට අනුව ක කුලිය රගවිමට බදුකරු එකග විය යුතුි

5)

මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලංසු ර්ලඛණ සමඟ 03(I,II,III) සදාන් සුදුසුකම් සනාා කිරීමට අදාල
ර්ලඛණ අමුණා තිබිය යුතුය.

6) රමම ප්රයසම්පාදනයට අදාල සියුම ලංසු පත්රිIකා පරීක්ෂ්තා කිරීම ාා වැ විසථතර පිලිබඳව අවශ කා) රතොරතුරු
උතුරුමැද පළාරත් ප්රයධ්යාන අමාත)ංශ කා ර්ලකම්රගන් කාේයාලීය රේලාවන් තුල රප.ව 9.00 සිට ප.ව 3.00
දක්වා ලබාගත ාැකි අතර, එම කාේයාලර දුරකාන අංකය025-2236428 රේ.
7) සුදුසුකම් ලත් ලංසුකරුවන් ර්ලකම්,ප්රයධ්යාන අමාත)ාංශ කාය,උතුරු මැද පළාත රවත ලිඛිතව ඉ්ලලීමක්
ඉදිරිපත් කිරීරමන් පිළිරයල කරන ලද ලංසුපත් මිලදී ගත ාැකි අතර, සතිර වැ කරන දිනයන්හිදී
රපරවරු 9.00 සිට පසථවරු 3.00 දක්වා ලංසුපත් ිරකුත් කරනු ලබන අතර 2017.06.02දින සිට
2017.06.19 දින දක්වා ලංසුපත් ිරකුත් කරනු ලැරේ.ආපසු රනොරගවනු ලබන රුපිය්ල3,000.00 ක්
ලංසුපත් ගාසථතු වශ කාරයන් රගවිය යුතුය.
8) සෑම ලංසුවක් සමඟම රු 15000 වටිනාකමට පිලිගත් වාණීජ බැංකුවකින් ලබාගත් ලංසු ඇපකරයක්
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.ලංසු ඇපකරය 2017.12.27 දින දක්වා වලංගු විය යුතුය.(දින 105)
9) ලංසු අනු පිටපතක්ද සහිතව 2017.06.19 වන දින රප.ව 03.00 ට රපර ර්ලකම්/සභාපති ප්රයධ්යාන අමාත)ාංශ කා
ප්රයසම්පාදන කමිුව,4 වන මාල, පලාත් සභා රගො නැගිලි සංකීේණය, අනුරධ්යපුර යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි
තැපෑරලන් රාෝ රගනවිත් භාරදිය ාැකිය.ප්රයමාද ලංසු ප්රයතික්රෂ්තතප කරනු ලැරේ.ලංසු භාරගැනීම අවසන් වූ
විගස රමම අවසථාාවට සාභාගී ව සිටින ලංසුකරුවන් ිරරයෝජිතින් ඉදිරිර ලංසු විවෘත කරනු ලැරේ.
10) ලංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ර්ලඛණ පිළිරයල කිරීම ාා රබදාාැරීම රවනුරවන් දරනු ලබන
කිසිදු වියදමක් සදාා පළාත් ප්රයධ්යාන ර්ලකම් වගකීම් රහිත වන අතර ලංසුපත් සම්ූරේණරයන්ම රාෝ
රකොටසථ වශ කාරයන් භාර ගැනීම ප්රයතික්රෂ්තතප කිරීම රාෝ ඉවත් කිරීම සදාා ප්රයසම්පාදන කමිුරේ සභාපති
රවත අිතියක් ඇති අතර, රමම ප්රයසම්පාදනය රවනුරවන් ප්රයසම්පාදන කමිුරේ තීරණය අවසාන තීරණය
රේ
සභාපයේ
ප්ර ධාන කක්
මාා්ය ා්ඩ ලය ිසින්  ප්  කරන ලද ප්ර ස්පාදන කිටුව්
ප්ර ධාන කක් කාර්යාලය
උතුරු ාැද පළා්.

