
 

 
 
 
 
 
  

නව ලලොවින් දිනුම ලබන්න නව ලලොවට ල ේවය කරන්න  

 
ඌව ලවල්ල ්  විශ්වවිද්යාලය  පත් ක ෂේල ේර ලලෂේක ලකොට ටට වඩි  විනනාකමෂේ ලබා ලද්න නව ්රවතාා ිර්මමාතය 
කරයි. ලමම විශ්වවිද්යාලලඅ ්යා්ිරක ් ාාමාලා ් ු උ ා්ා, ආ තයාිරක හුණු ස  ව වඩි ර ර ්යා්න තදි ාරා ඔ ්ල ේ 
ල ේවා ලයෝජකයින්ලේ ිර ්්ාද්නවල ්ගයන් හුළුල් කරන කා්මයෂේ ම ා්ා, ාරි ්රහුරෂේ බිහි කරනු ඇා. ජාතික 
 ංව්මනයට  වභාගී වන  ාඩපතබර ද්ායකයකු වීමට ඔබට කරන ඇරයුමයි.   

 
 
 
 
 

          ඌව ලවල්ල ්  විශ්වවිද්යාලලඅ ්ර පත්ාද්න කමිටුලේ  භා්ති විසින් විශ්වවිද්යාලය  ාවා ්වා ල ේවාව  ඩ්මමට 
සුර සුකපතල ක  ඩ්යුපතකරුවන්ලගන් ලටන්ඩ්ම ්රයට ්නුව මිල ගතන් කඩාවනු ලඩල..  

 
අංකය විස්තරය  ටෙන්ඩර් අංකය  

 
01 

 
ශි ය ලන්වාසිකාගාර  ාවා ිරවා  කුලියට / 
බද්ද්ට  ලබා ගඩනීම- විශ්වවිද්යාලය ්වට බර ල්ල 

 
විශ්වවිද්යාලීය ය  පතබන්කරකරත කා්මයාලයෂේ 
්ව කවාලගන යාමට වා ශි ය නවාාඩන් 
මය ්ාානයෂේ ් ව කවාලගන යාමට  - ලකොුඹ 
නුලේලගොඩ ්රලද්ශය ්වට 

 
යූඩ.යූ/ජීඒ/එල්එච්/2021/01 

 
ලල්ලුපතකරුවන් ල්.ව. 9.00 සිට ්.ව. 3.00 ද්ෂේවා කා්මයාල ලේලාවන් තුල 2021.03.28 දින සිට 2021.04.20  දින ද්ෂේවා 
්වශය ලල්ලුපත් ක ලබා ගා වඩකිය. ්යර පත් ක  http.//www.uwu.ac.lk/procurement/ යන විශ්වවිද්යාලලඅ ලව. ටුටුව 
මගින්ද් ලබා ගා වඩකිය.  

 
මිල ගතන් ලදිරි් ක කිරීම 2021.04.19  ලවිර දින ්.ව.3.00 ට ලවෝ ටට ල්ර සිර  කල යුතු ්ාර මිල ගතන්  2021.04.20  
දින ්.ව.3.00 ්සු වූ වවාම විවෘා කරනු ලඩල.. විවෘා කිරීලපත ්ව ්ාාවට ලල්ලුපතකරුට ලවෝ ඔණුලේ ිරලයෝජිාලයකුට 
(බලයල ක ලිටුයෂේ  මඟ)  වභාගි විය වඩක. ලටන්ඩ්ම ්රය බවාලන ලියුපත කවරලඅ ලවු වපත ලකුවල්ම ්ද්ාු ලටන්ඩ්ම 
්ංකය  ාවන් කු යුතු ්ාර මිල ගතන් ලදිරි් ක කිරීම ලියා්දිංචි ාඩ්ෑලලන්  භා්තිආ ්ර පත්ාද්න කමිටුවආ ඌව ලවල්ල ්  
විශ්වවිද්යාලයආ ් ් ර ්ාරආ බර ල්ල යන ලිටුනයට එවිය යුතුය. නඩාලවො ක ලමම ලිටුනයට ලගනවි ක ලල්ාකා, කාරි 
කා්මයාලලඅ ාබා ඇති ලටන්ඩ්ම ල්ට්ිනයට බවාලිය වඩකිය. 

 
වඩි  වි ්ාර ිරලයෝජය  ලල්ාකා, කාරී (්ාලන)  055-2226470 ර රකාන ්ංකලයන් ලබා ගා වඩකිය. 

 
 

 භා්ති 
්ර පත්ාද්න කමිටුව 
ඌව ලවල්ල ්  විශ්වවිද්යාලය 
බර ල්ල. 

       

 

්ර පත්ාද්න ද්ඩන්වීම 


