
         

ප්රසම්පාදන දනන්වීම්ප 
උාදධිදප්රනදෝ  ්සසමය ද - 2019                                                                      

ඡද දරූාගතදකිරීම හදදීමඩිෝ  දආයරණ දසමඳහදදමිලදගණ්වදකනඳීමම 
                                යූඩබ්යූ/එන්සීබි/ආර්/21/01 

 

 යදෝලොවි්වදදිනුමදලබ්ව ද යදෝලොයටදෝසමේය දකර්ව  

ඌවවවල්ලසස් විශ්වවිද්යාලස සපත් ක ෂේවෂ්ර ලලෂේ  ව    ට  වඩි  විනාා කෂේ ලාා වද්ා ාව ්රවතා ා 

නිර්කාතස  රයි. වකක විශ්වවිද්යාලවඅ ්යා්නි  ්ාඨකාලා ්ළමු උ්ාධි, ආසා නි  පුහුණු සහ වඩි දුර 

්යා්ා ආ ධ ාරා ්ස්වස ් වසව්ාවසකය සන්වන නිෂ්් ාද්ා වල ්නසන් පුල්ල්  රා  ාර්සෂේෂක ෂ්ෂය 

්රපුරෂේ බිහි  රනු ඇා . යාති  සංවර්ාස  සහභාගී වා සාඩපතාර ද්ාස වසකු වීක  ්ා   රා ඇරයුකයි.ද

  

2021/02/25 වා දිා හපතාන්වා    කානපත රුහුණුපුර යාා යන්ා ර සපතවපතලා කයසා්ාාවඅ ධ ්ඩවඩ කවීක  

නිසමිා  ඌවවවල්ලසස් විශ්වවිද්යාලය ස උ්ාධි ්රද්ාවාක කසවස ාාසාූප්නා  ිරීමක හා වීි වසක ආවරතස 

සඳහා  යාති  විශ්වවිද්යාලස  උ්ාධි ්රද්ාවාක කසවස ාාසාූප්නා  ිරීමක සහ වීි වසක ආවරතස පිළිාද් ්වක 

වශවසන් තුන් (3) වා ාව  සතුටුද්ාස  ්ළපුරුද්ද්ෂේ ලාා ඇති ආසා ා වලින් මිල නතන්  ඩද්වනු ලඩවබ් .  

වපත සද්හා ලල්ලුපත ිරීමක  ාලාව් වර  කතු වා ්සදුපත රුවන් විසින් රු. 1000.00   මුද්ලෂේ වකක 

විශ්වවිද්යාලවඅ සර ව වවා  වනවා ලාාන ක සිසිපත්ා  වහක ලං ා ාඩංකුවග ණුණුපත ්ං  3114820 වවා  වනවා 

ලාා න ක සිසිපත්ා  සකන ලිඛිා  ලල්ලීකෂේ 2021/02/03 දිා සි  2021/02/12 වා දිා ්.ව 3.00 ද්ෂේවා සහ,  

2021 /02/15 වා දිා ්.ව 12.30   ව්ර සතිවඅ දිාවල  ාර්සාල වගලාව තුළ ධ නිෝ  ජ්යද මූලයදධිකදරීද

(සමනායු්ප) වවා  ලදිසි් ක ිරීමවකන් ්ද්ාල විස්ා ර සහිා  ව න්ඩර්්ා ෂේ ලාානා  හඩිරස. ව න්ඩර්් ක 

http://www.uwu.ac.lk/procurement/  සා විශ්වවිද්යාලවඅ වවබ් පිටුව කණුන්ද් ලාා නා  හඩිරස. 

විශ්වවිද්යාලවඅ වවබ් පිටුව කණුන් ව න්ඩර්් ක ලාානන්ාා ලල්ලුපත රුවන්, “ඌව වවල්ලසස් 

විශ්වවිද්යාලස”ාමින් නිකු ක  ල රු. 1000.00 ෂේ විනාා ාඩංකු ඇ් රසෂේ සකන වහක විශ්වවිද්යාලවඅ ණුණුපත 

්ං  3114820   ලඩවාා වස් මුද්ල් වනවා ලාා න ක සිසිපත්ා  ව න්ඩර්් ක සකන ්මුතා එවිස යුතුස. 

ව න්ඩර්් ක මිල ධ නඩනීක  ව්ර ලල්ලුපත රුවන් හ  2021/02/03  දිා සි  2021/2/15 දිා ්.ව. 12.30 ද්ෂේවා 

වා මිලවඅ ව න්ඩර්් ක ්ීමෂේෂා  ළ හඩිරස. 

සපතපූර්ත  රා ලද් ව න්ඩර්් ක 2021/02/15 වා දිා ්.ව 2.30   ව්ර නිෝ  ජ්යදමූලයදධිකදරීද(සමනායු්ප)‚ද

ඌයදෝයල්ලස්මසමදවිශ්යවිනයදල ‚දාස්මසමරදාදර‚දබදුල්ල සා ලිපිාස  ලඩවාා වස ්ලිසා්දිංචි ා ඩ්ෑවලන් එවීක 

වහක වල්ඛ ාධි ාීම  ාර්සාලවඅ ා ාා ඇති ව න්ඩර් ව්පතිනවඅ ාහාලීක  ළ හඩිරස. ව න්ඩර්් ක සහිා  ලිපි 

 වරවඅ වපත්ස ලහළ ව ළවවරහි “උාදධිද ප්රනදෝ  ්සසමය ද ඡද දරූාගතද කිරීමද හදද ීමඩිෝ  ද ආයරණ ” 

සනුවවන් සද්හන්  ළ යුතු ්ා ර‚ ව න්ඩර්් ක එදිා  එක වවලාවග ධක විවෘා   රනු ලඩවබ්. 

වඩි  විසා් රදනිවසකයය ූලලයාධි ාීම (සඩ්යුපත) 055-2226475 දුර ාා ්ං වසන් ලාා නා  හඩ . 

 
 
සභා්ති 
්රසපත්ාද්ා  මිටුව  
ඌව වවල්ලසස් විශ්වවිද්යාලස 
ාදුල්ල 

http://www.uwu.ac.lk/procurement/

