ලංසු සඳහා ආරාධනයයි (IFB)
නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශය

පුරාවිද්ා දද්පාර්ත්දම්න්තුව
අනුරාධපුර පුරාවිද්ා දකෞතුකාගාරදේ ප්රද්ර්ශන ප්රතිසංවිධානය සද්හා විදුලි ආදලෝකකරණ පද්ධතිය
සපයා සවිකිරිම.
01.

පුරාවිද්යා දද්පාර්තදේන්තුව දවනුදවන්, දද්පාර්තදේන්තු ප්රසේපාද්න කමිටුදේ (DPC) සභාපති
විසින්, පහතින් විස්තර දකොට ඇති පරිදි, අනුරාධපුර පුරාවිද්යා දකෞතුකාගාරදේ ප්රද්ර්ශන
ප්රතිසංවිධානය සඳහා විදුලි ආද ෝකකරණ කටයුතු ඉටුකිරිම සඳහා සුදුසුකේ ත් හා
නිපුණතාපූර්ණ ංසුකරුවන් දවතින් මුද්රා තැබූ ංසු කැඳවනු ැදේ.
දකොන්ත්රාත්
අංකය

FI/04/10/24/18

විස්ත්රය

ලංසු ඇපකරය
වලංගු කාලය

Proposed Anuradhapura Archaeological රු. 75,000.00
2019.03.31
Museum (E.E) Section (I)
ESE lighting protection system (coaxial
cable type)
Surge protection system

CIDA
(ICTAD)
දරේණිය හා
විදශේෂඟඥත්ාවය
EM 04
Electrical &
Mechanical
Services

(දකොන්ත්රාත් කා ය දින 45 කි.)
02.

ජාතික තරගකාරි ංසුකරණ ක්රියාපටිපාටිය තුළින් දමම ංසුකරණය පවත්වනු ැදේ.

03.

දකොන්ත්රාත් ප්රද්ානයට සුදුසුකේ ැබීමට සාර්ථක ංසුකරුවා අපදේඛනගත වූ අයකු දනොවිය
යුතු අතර, පහත සද්හන් අවශයතා සපුරාලිය යුතුය.

04.

විදුලි ආද ෝකකරණය පිළිබඳව අවුරුදු 03 ක දහෝ ඊට වැඩි පළපුරුද්ද් හා රජදේ පිළිගත්
ආයතනයක සුදුසුකේ ත් තාක්ෂණ පිරිස්, උපකරණ හා මූ ය හැකියව පැවතීම. දකෞතුකාගාර
ආද ෝකකරණය පිළිබඳව ක්දෂේත්රදේ පළපුරුද්ද් තිබීම අමතර සුදුසුකමක් ද ස සැ දක්.
වැඩබිේ කා සීමාව තුළ NDT (Electrical), HND (Electrical) දහෝ TTI (Electrical) සුදුසුකේ
සහිත නි ධාරිදයකු පූර්ණකාලීනව රැදී සිටීමට හැකිවිය යුතුය.

05.

දකොන්ත්රාත් ප්රද්ානයට දපර ඉහත සද්හන් කරන ද් සුදුසුකේ / දපර කරන ද් නිර්මාණ
දභෞතිකව, ඡායාරූප මගින් දහෝ වීඩිදයෝ ආකාරදයන් හා ඒ බව සනාථ කළ හැකි ලියවිලි
ඉදිරිපත් කළ හැකි විය යුතු දේ.

06.

උනන්දුවක් ද්ක්වන ංසුකරුවන් හට සේපූර්ණ ංසු කට්ට යක් දකොළඹ 07, ශ්රීමත් මාකස්
ප්රනාන්දු මාවදත්, පුරාවිද්යා දද්පාර්තදේතුදේ දී දින 2019.01.02 සිට 2019.01.14 දින ද්ක්වා
දප.ව. 9.00 හා ප.ව. 15.00 අතර කා ය තුළ රු. 1,000.00 ක ආපසු දනොදගවන ගාස්තුවක්
දගවීදමන් බාගත හැක. දගවීේ පුරාවිද්යා දද්පාර්තදේන්තුදේ ගිණුේ අංශදේ මුද්ේ අයකැමි
දවත මුද්ලින් කළ යුතු දේ.
වැඩිදුර විස්තර සද්හා දුරකතනය : 011-2694728 ෆැක්ස් : 011-2665881

07.

ංසු පිටපතක් සහිතව පුරාවිද්යා අධයක්ෂ ජනරාේ පුරාවිද්යා දද්පාර්තදේන්තුව, ශ්රීමත් මාකස්
ප්රනාන්දු මාවත, දකොළඹ 07 ලිපිනයට 2019.01.15 දින ප.ව. 14.00 පැයට දපර ැබීමට
සැ ැස්විය යුතුය.

පුරාවිද්ා අධක්ෂ ජනරාල්,
පුරාවිද්ා දද්පාර්ත්දම්න්තුව,
ශ්රීමත් මාකස් ප්රනාන්දු මාවත්,
දකොළඹ 07

