ලංසු කැ`දවීම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
1

කලාපය/
අංශය/
පළාත

2

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම
විස්තරය හා පරමායය

3

ලංසු
භාර ගන්නා
අවසාන දිනය
හා යේලාව

4

සපයාගැනීම්
කමිටුව

5

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත
හැකි කාර්යාලය සහ
අදාළ අංකය

6

ලංසු
ප ොපතහි
මිල
(රුපි.)

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කාර්යාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

10

පතොරතුරු
පිට තක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වර්ගය
ICB/
NCB

12
පතොරතුරු
පිට ත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ජනන අංශය
(තාපබල
සංකීර්යය)

ජීපී/ඩීජීඑම්/යෙක්/10 එෆ්ආර් වී/600
කැළණිතිස්ස
විදුලි
බලාගාරයේ ගෑස් තලබමය යන්ත්ර
04 සහ 05 සඳහා
මිශ්ර යල හ යකඩ තහු, යක ය
යකඩ සහ දැල් මිළදී ගැනීම.

2019.05.30දින
14.00 පැයෙ

නියය ජය
සාමානයාධි
කාරි
(තාපබල
සංකීර්යය)

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(තාපබල
සංකීර්යය),
ලංවිම,
ජනක
මූලස්ථානය
, නව
කැළණි
පාලමපාර
, 10600
, යකොයළොන්නාව.
දු.ක.: 011-2437426,
011-2423897

රු.1000/=

රු.50 000/=

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි (තාපබල
සංකීර්යය),
ලංවිම,
ජනක මූලස්ථානය, නව
කැළණි පාලම පාර,
10600, යකොයළොන්නාව.

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(තාපබල සංකිර්යය)
2019.05.30දින
14.00පැයෙ

අදාලනැත

NCB

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය 01
(වයාපිති හා
බැර නඩත්තු)

නියය ජය සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) යබ.අ.1
ශාඛාව සඳහා ආරක්ෂිත ඇදුම්
සැපයීම හා යගනවිත් භාරදීම.
යෙන්ඩර් අංකCE(P&HM)DD1/T/PM/2019/0
2

2019 ජූනි මස
06 වන දින
ප.ව. 2.00
දක්වා

කලාපීය
සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව
(යබදාහැරීම්
අංශය 01)

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(වයාපිති හා බැර
නඩත්තු) යබදාහැරීම්
අංශය 01
ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය
යනො.288 නුවර පාර
කුරුයෑගල
දු.ක.: 037- 2229151
2223190 2230483
ෆැක්ස් 037-2229151

500.00

10 000.00

නියය ජය සාමානයාධිකාරි
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු)
යබදාහැරීම් අංශය 01
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
යනො.288 නුවර පාර
කුරුයෑගල
දු.ක.: 037- 2229151
2223190 2230483
ෆැක්ස් 037-2229151

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(වයාපිති හා බැර
නඩත්තු) යබදාහැරීම්
අංශය 01
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය යනො.288
නුවර පාර
කුරුයෑගල
දු.ක.: 037- 2229151
2223190 2230483
ෆැක්ස් 037-2229151

අදාල නැත

NCB

Click
Here

1

යබදාහැරීයම්
අංශය 03
(සබර)

SAB/CE(COM)/LP/2019/26

2019-06-06

Multiple Service Connection
Boxes for Low Voltage
Network - (30A/60A 3ph) 300
ක්සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

ප.ව.2.00

යබදාහැරීයම්
අංශය 03
(සබර)

SAB/CE(COM)/ICB/2019/06
Bid for Supply & Delivery of, Brand
New Crane Mounted Lorries 2MT
Crane, Payload 2MT - 03 Nos.

2019-06-26

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/43
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber
LV / 200A ) සපයා, යගනවිත්
භාරදීම
50 එකු

2019.06.06
යප.ව. 10.00

ප.ව.2.00

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 09 නව
නගරය, රත්නපුර

1 500.00

40 000.00

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.,යනො.09 නව
නගරය, රත්නපුර.

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව)ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 09.
නව නගරය,
රත්නපුර.

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර

3,500.00

600,000.00

නියය ජය සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නව නගරය,
රත්නපුර.

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852

1,500.00

19,000.00

--

NCB

Click
Here

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර.

ICB

Click
Here

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

NCB

Click
here

75,000.00

කඩවත පිහිටි ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයේ
පළමු මහයල්
අ.සා.(යබ.අංශ 02)
කාර්යාලයේ තබා ඇති
යෙන්ඩර් යපට්ටියෙ
බහාලිය යුතුයි

ලං.වි.ම යනො.205/3
නුවර පාර පහළ
බියන්විල කඩවත
බිම් මහයල්
නි.සා(සැල. හා සං.)
යබ.අංශ 02
කාර්යාලය

250.00

NCB

Click
Here

රු360,000.00

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය
විදුලි බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
යවතින්
යනොමියල්
බාගත

NCB

Click
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ඉදිකිරීම්
යබදාහැරීම්
අංශය 02
(වාහාආ)

DD2/DGM(C&C)/OR/T73/01
කඩවත පිහිටි ලංවිම අතියර්ක
සාමානයාධිකාරී (යබදාහැරීම් අංශ
02) කාර්යාලයයහි යදවන මහයලහි
ඇලුමිනියම් හා වීදුරු යයොදා යබදා
යවන්කිරීම් සඳහා මිල ගයන්
කැඳවීම(Internal Partitioning Work)

2019.06.12
යප.ව.10.00

යබදාහැරීම්
අංශ 2

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ
2 02වන මහළ
යනො.205/3 නුවර
පාර පහළ බියන්විල
කඩවත
+94- 11- 232 9934
+94- 11- 239 9679

3,500.00

ජනන අංශය
(ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය)

LV/T/2019/0157

2019
ජුනි මස 12
වන දින 14.00
පැයෙ.

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරයකනිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන
අංශය 4වන මහල
බලස්ථාන
කළමයාකරු
(ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය) ලංකා

3,500/මුදල
(නැවත
යනොයගවන
යෙන්ඩර්
තැන්පතුව)

යසේවා
ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු
යගොඩබෑයම් අංශය සඳහා
යමයහයුම් හා නඩත්තු උපකාරක
යසේවාවන්සඳහා උපකාරක

2

යසේවාවන් ලබාගැනීම

විදුලිබල මණ්ඩලය
නාරක්කල්ලිය
යනොයරොච්ය යල්
TP : 032 226 8964
Fax: 032 226 8966
TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(නැයගනහිර)

DGM [E]/QPPC/19/113
විදුලි අධිකාරී (පෙදාහැරීම් නඩත්තු)
අම් ාර පේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා
වෑන් රථයක්/ඩෙල් කැබ් රථයක්
කුලියට ලො ගැනීම

සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
071100123
320705
යවත බැර
කල හැක.

යනොයරොච් යලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.

නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි
61342.

කරගත හැක

TP : 032 226 8964/977
Fax: 032 226 8966

2019.05-29
වන දා
පස්වරු
2.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

යබදාහැරීම් නඩත්තු
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
(අම්පාර)
063-2222440
යහ
නියය ජය
සමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030

500.00

5,000.00

නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

-

NCB
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යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/2019/75
නියය ජය සාමානයාධිකාරි
(බස්නාහිර පළාත - උතුර) පස්යාල
33kV වහරු අංගනය සඳහා පර්ඩස්
10-15 ඉඩමක් මිලදී
ගැනීම(පස්යාල අත්තනගල්ල
ප්රධාාන මාර්ගයෙ මුහුනලා පස්යාල
නගරයෙ ආසන්නව)

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72

500.00

7,500.00

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/T/2017/147
නියය ජය සාමානයාධිකාරි
(බස්නාහිර පළාත - උතුර) ගම්පහ
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ
යක්කල පාරියභ ගික යසේවා
මධායස්ථානය සඳහා පර්ඩස් 40-80
ඉඩමක් මිලදී
ගැනීම(යක්කල/කිරිදිවැල යහ
ගම්පහ ප්රධාාන මාර්ග වලෙ
මුහුනලා)

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

75,000.00

එම

එම

-

NCB
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3

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/Con-V173/2019/55
යතත් බදු කුලී පදනම මත පිටුපස
අඩි 14 ½ දිග(3.5T) යලොරි රථයක්
ලබා ගැනීම. තැනීම් කාර්යාලය බපඋ

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/J-V77/2019/82
යතත් බදු කුලී පදනම මත කිකැබ්
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභ ගික
යසේවා මධායස්ථානය - වත්තල

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/Con-V84/2019/57
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) කාර්යාලයබපඋ

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/J-V94/2019/106
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි
ඉංිනයන්රු ජාඇල කාර්යාලය-බපඋ

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/K-V66/2019/107
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභ ගික
යසේවා මධායස්ථානය - යදල්යගොඩ

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/N-V40/2019/108
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි
ඉංිනයන්රු මීගමුව කාර්යාලය

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/N-V138/2019/109
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. අලාභ අයකර
ගැනීයම් ඒකකය - මීගමුව

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/G-V56/2019/110
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභ ගික
යසේවා මධායස්ථානය - ගම්පහ

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

4

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/DM-V27/2019/111
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. යබ.න.
ඒකකය - ආඩිඅම්බලම

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/NCB/V-V126/2019/112
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභ ගික
යසේවා මධායස්ථානය - යේයන්යගොඩ

2019-05-29
ප.ව. 2.00
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

එම

500.00

20,000.00

එම

එම

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(බපඋ)

බපඋ/මිග/ඊසි2/පවිත්රතා
කෙයුතු/19/1
ප්රායිය ය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය, මීගමුව කටුනායක
කොන මිනුවන්යගොඩ පාරියභ ගික
යසේවා මධායස්ථාන ප්රායිය ය
නඩත්තු ඒකකය සහ එම ස්ථාන
වලෙ අනුබිධිත ප්රාථමික
උපයපොලවල 2019.07.01 දින සිෙ
2020.06.30 දක්වා වර්ෂයක
කාලයකෙ දදනිකව
(පිරිසිදු කිරිම් හා නඩත්තු යසේවා
පවත්වායගන යාම)

2019-05-30
ප.ව. 2.00
දක්වා

ප්ර.වි.ඉ.
කාර්යාලය

ප්රායිය ය විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
යනො. 87 කිඹුලාපිටිය
පාර මීගමුව

100.00

2500.00

ප්රායිය ය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය යනො. 87
කිඹුලාපිටිය පාර මීගමුව

ප්රායිය ය විදුලි
ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය යනො. 87
කිඹුලාපිටිය පාර
මීගමුව

-

NCB

click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(වාහාආ)

DGM(C&C)/DD2/HV/2019/T64/03
ලංවිම ප්රධාාන කාර්යාලයේ ඇමතුම්
මධායස්ථානය - 1987 සඳහා යතත
බදු කුලී පදනම මත කාර් රථයක්
ලබා ගැනීම

2019.05.29
යප.ව.10.00

NCB

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය 02
(වාහාආ)

DGM(C&C)/DD2/HVML//2019/T69/0
3
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02
මනු පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත
බදු කුළී පදනම මත කාර් රථයක්
සපයා ගැනීම

2019.05.29
යප.ව.10.00

NCB

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/25
ෙස්නාහිර ළාත දකුණ-1 ප්රධාාන
ඉංජිපන්රු රත්මලාන කාර්යාලය
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්
ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය.

2019.06.06
යප.ව. 10.00

NCB

Click
here

දු.ක. : 031-2224286
031-2235202

දු.ක. : 031-2224286
031-2235202

දු.ක. : 031-2224286
031-2235202

ෆැක්ස් :031-2222560

යබදාහැරීම්
අංශ 2

යබදාහැරීම්
අංශ 2

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ
2 02වන මහළ
යනො.205/3 නුවර
පාර පහළ බියන්විල
කඩවත
+94- 11- 232 9934
+94- 11- 239 9679

500.00

එම

500.00

17 000.00

18 000.00

කඩවත පිහිටි ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයේ
පළමු මහයල්
අ.සා.(යබ.අංශ 02)
කාර්යාලයේ තබා ඇති
යෙන්ඩර් යපට්ටියෙ
බහාලිය යුතුයි

ලං.වි.ම යනො.205/3
නුවර පාර පහළ
බියන්විල කඩවත
යදවන මහයල්
අ.සා.(යබ.අංශ 02)
කාර්යාලය

එම

එම

-

-

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල

500.00

5

15,000.00

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියය ජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,

මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/26
ෙස්නාහිර ළාත දකුණ-1 ප්රධාාන
ඉංජිපන්රු මතුගම කාර්යාලය
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්
ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය.
(වෑන් අංක 01)

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/27
ෙස්නාහිර ළාත දකුණ-1 ප්රධාාන
ඉංජිපන්රු මතුගම කාර්යාලය
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්
ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය.
(වෑන් අංක 02)

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/28
ෙස්නාහිර ළාත දකුණ-1 ප්රධාාන
ඉංජිපන්රු මතුගම කාර්යාලය
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්
ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය.
(වෑන් අංක 03)

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/29
ෙස්නාහිර ළාත දකුණ-1 ප්රධාාන
ඉංජිපන්රු මතුගම කාර්යාලය
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්
ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය.
(වෑන් අංක 04)

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/30
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
මීගහතැන්න ාරිපභෝගික පසේවා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම
සඳහා වූ යෙන්ඩරය.

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/31
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
ෙදුරලිය ාරිපභෝගික පසේවා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

6

සඳහා වූ යෙන්ඩරය.
යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/32
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
අගලවත්ත ාරිපභෝගික පසේවා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම
සඳහා වූ යෙන්ඩරය.

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/33
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
මතුගම ාරිපභෝගික පසේවා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම
සඳහා වූ යෙන්ඩරය.

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/34
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
මීගහතැන්න ාරිපභෝගික පසේවා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා
වූ යෙන්ඩරය.

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/35
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
ෙදුරලිය ාරිපභෝගික පසේවා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා
වූ යෙන්ඩරය.

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/44
මතුගම ප්රායියය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය පවත්වායගනයාම සඳහා
කුලී/ බදු පදනම මත
යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම.
මාස 24ක කාලයක් සඳහා

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

00.00

00.00

එම

එම

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/45
මීගහතැන්න විදුලි පාරියභ ගික
යසේවා මධායස්ථානය
පවත්වායගනයාම සඳහා කුලී/ බදු
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක්
ලබාගැනීම.
මාස 12ක කාලයක් සඳහා

2019.06.06
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

00.00

00.00

එම

එම

NCB

Click
here
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වත්කම්
කළමනාකර
ය අංශය
(සිවිල්වැඩ
හා
යගොඩනැගිලි)

CW&B/DGM/HO/3/2019
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධාාන
කාර්යාල යගොඩනැගිල්යල් ගිනි
හඳුනාගැනීම් හා ආරක්ෂක
පිධාතියක් සඳහා උපයිශන
යසේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා
සුදුසුකම් :
යෙන්ඩර්පයතහි යකොන්යිසිවල
සඳහන් කර ඇති පරිදි

2019-06-07
දින
පැය. 14:00
පැයෙ අවසන්
කරනු ලැයබ්.

ප්රායිය ය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වත්කම්
කළමනාකර
ය)

2019-06-06
දින 12.00 පැය
දක්වා
ප්රසම්පාදන පත්
නිකුත් කරනු
ලැයබ්.

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සිවිල්වැඩ හා
යගොඩනැගිලි)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
4 වන මහල,
රජයේ ලිපිකරු යසේවා
සංගම් යගොඩනැගිල්ල,
අංක:90,
සර් චිත්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්නර් මාවත,
යකොළඹ 02.

1,000.00

අදාල යනොයේ.

දු.අ. 011 244 7567
011 244 7568

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සිවිල්වැඩ හා
යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
4 වන මහල,
රජයේ ලිපිකරු යසේවා
සංගම් යගොඩනැගිල්ල,
අංක:90,
සර් චිත්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ
02.

නියය ජය
සාමානයාධිකාරි
(සිවිල්වැඩ හා
යගොඩනැගිලි)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
4 වන මහල,
රජයේ ලිපිකරු යසේවා
සංගම්
යගොඩනැගිල්ල,
අංක:90,
සර් චිත්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්නර් මාවත,
යකොළඹ 02.

අදාල
යනොයේ.

NCB

Click
Here

අදාල
යනොයේ

NCB

Click
Here

අදාල
යනොයේ

NCB

Click
Here

දු.අ. 011 244 7567
011 244 7568
දු.අ. 011 244 7567
011 244 7568

වයාපිති
(යමොරයගොල්
ල ජල විදුලි
වයාපිතිය )

වයාපිති
(යමොරයගොල්
ල ජල විදුලි
වයාපිතිය )

CEB/MHP/PD/TD/02/2019/02
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි
වයාපිතියේ වයාපිති කාර්යාලය
සඳහා කුලී පදනම මත කාර්යාලීය
යගොඩනැඟිල්ලක් පෑලියයගොඩ
කැළණිය යහ කිරිබත්යගොඩ
අවටින් වසර 02 ක කාලයකෙ ලබා
ගැනීම.
CEB/MHP/PD/TD/02/2019/03
යමොරයගොල්ල ජලවිදුලි වයාපිතියේ
විධාායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා
කුලී පදනම මත නිවසක් ගම්යපොල
අවටින් ලබා ගැනීම.

2019 ජූනි 06
වන දින
ප:ව 02.00

වයාපිති
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි
වයාපිතිය)

වයාපිති අධායක්ෂ
යමොරයගොල්ල ජල
විදුලි වයාපිතිය
අංක 6/1 ටී.බී.
පානයබොක්ක මාවත
ගම්යපොල
දු. ක. 081-383 2043

යනොමියල්

රු.36 000.00

වයාපිති අධායක්ෂ
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි
වයාපිතිය
අංක 6/1
ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත
ගම්යපොල

වයාපිති අධායක්ෂ
යමොරයගොල්ල ජල
විදුලි වයාපිතිය
අංක 6/1
ටී.බී.පානයබොක්ක
මාවත ගම්යපොල
2019 ජූනි 06 වන දින
ප:ව 02.00

2019 මැයි 29
වන දින
ප:ව 02.00

වයාපිති
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි
වයාපිතිය)

එම

යනොමියල්

රු.10,000.00

එම

එම

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින් ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයය ගී කරයගනය.
අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ෙ යහ ඔවුන්යේ බලයලත් නියය ිනතයන්ෙ පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විෙක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්තරාත් පනතෙ අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.
ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයෙ කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියය ජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින් 0900 පැය සිෙ
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහ මුදල් ම`ගින් යහ යගවිය හැක.
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වියියය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලෙ ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිෙපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියය ජය සාමානයාධිකාරී/පධා
ර ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියය ිනතයින්ෙ අදාල නියය ජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියය ිනතයින් ඉදිරිපිෙදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර පම
ර ාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්.
මීෙ අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියය ජය සාමානයාධිකාරී/ පධා
ර ාන ඉංිනයන්රු යවතිනි.
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යියය තර`ගකාරී ලංසු

සාමානයාධිකාරී
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