STATE MINISTRY OF CANAL AND COMMON INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN
SETTLEMENTS IN MAHAWELI ZONES.

MAHAWELI AUTHORITY OF SRI LANKA

BID NOTICE
On behalf of the Chairman, Department Procurement Committee of Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL), sealed
Bids will be received by the Director General, Mahaweli Authority of Sri Lanka, 9th Floor, No. 500, T.B. Jayah
Mawatha, Colombo 10, up to 11.00 hrs on 11.08.2021 for the following works.
Required
CIDA Field
and Grade of
Registration

Non Refundable
Bid Fee per Set
of a Bidding
Document (Rs.)

01 DDG/TS/NCB/ WARI/B/03

Construction of Spill at Ransarathenna
Tank in Aselapura Block – System “B”
(Estimated Value - Rs. 37.6 Mn,
Contract period - 280 days)

C4 or C5
for Irrigation
& Drainage
Canals

10,000.00

02 DDG/TS/NCB/WARI/C/04

Improvement of 403/D12 canal (Wijayapura)
Tank – System “C”
(Estimate Rs. 6.2 Mn without VAT, Contract
period 105 days)

C6 or C7
for Irrigation
& Drainage
Canals

3,000.00

03 DDG/TS/NCB/ WARI/C/05

Improvement of 411/D3 Canal and
Gravelling
canal
Bund
in
Muruthagaspitiya Tank – System “C”
(Estimated Value - Rs. 4.8 Mn,
Contract period - 90 days)

C7 or C8
for Irrigation
& Drainage
Canals

2,000.00

04 DDG/TS/NCB/WARI/H/07

Improvement of Spill & Tail Canal in
Nallachchiya Tank – System “H”
(Estimate Rs. 6.5 Mn without VAT, Contract
period 210 days)

C7 or C6
for Irrigation
& Drainage
Canals

3,000.00

C7 or C8
for Irrigation
& Drainage
Canals

2,000.00

C7 or C8
for Building
Construction

2,000.00

C7 or C8
for Irrigation
& Drainage
Canals

2,000.00

C7 or C8
for Irrigation
& Drainage
Canals

2,000.00

No

Contract No.

Description of Work

Rehabilitation & Improvement of
D5/FC46 field Canal in Menikwela
Unit of Sevanapitiya Block – System
05 DDG/TS/CON/B/ MCP/IRR/18
“B”
(Estimated Value - Rs. 3.9 Mn, Contract
period - 105 days)
Rehabilitation & Improvement of
Dimbulagala Block Office – System “B”
06 DDG/TS/CON/B/ MCP/B/19
(Estimated Value - Rs. 4.3 Mn, Contract
period - 105 days)
Secondary growth clearing and Weeds along
the main canal No.02(0+000 –17+ 000)km
,Branch canal No.02 (20+000 –30+000)km,
06 Tanks & Maintaining the Growth below 4”
07 DDG/TS/CON/C/JC/10
height throughout the year – System “C”
(Estimate Rs. 4.8 Mn without VAT, Contract
period 365 days)
Rehabilitation of Perakanaththa canal at
Wilgamuwa (0+090 to 0+265) - System
“E”
08 DDG/TS/CON/E/IRR/01
(Estimated Value - Rs. 3.1 Mn, Contract
period - 90 days)

09

DDG/TS/CON/E/IRR/02

10 DDG/TS/TSD/NCB/W/04

Rehabilitation of Sonuththa canal
(0+000 to 0+200) – System “E”
(Estimated Value - Rs. 3.2 Mn, Contract
period – 90 days)

Rehabilitation and Improvement to canal
Lining Moraketiya Branch canal Walawa
(Estimated Value - Rs. 30 Mn, Contract
period - 280 days)

C7 or C8
for Irrigation
& Drainage
Canals

2,000.00

C4 or C5
for Irrigation
& Drainage
Canals

10,000.00

Bidders, who have the Grade and field of registration under the CIDA scheme of registration mentioned in the above
table against the work and in the case of the contract value is above Rs.5Mn. registered in Department of the Registrar
of companies under the provision of public contract Act No.3 of 1987 only will be eligible for bidding.
Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB). Since the total cost estimates of each of
these procurements are below Rs.50Mn, regional preference and CIDA grade preference shall apply as stipulated in
public finance Circular No. 04/2016(iii) dated 18-02-2021. Conditions shall also apply as stipulated in public finance
Circular No. 03/2020(ii) dated 11-01-2021.
Prospective Bidders can obtain the Bidding Documents by a written request on a company/firm letter head, addressed
to the Deputy Director General (Technical Services), Mahaweli Authority of Sri Lanka, 3rd Floor, No. 500, T.B. Jayah
Mawatha, Colombo 10 from 19.07.2021 up to 10.08.2021 from 9.30 hrs to 15.00 hrs on working days, on payment of
a non-refundable tender fee as given above per set of Bidding Documents or sending the written request by email to
ddgts.masl@gmail.com with the Bank Payment Slip paid the respective non refundable tender fee to the
Mahaweli Authority of Sri Lanka Bank Account no. of 2327542 at Bank of Ceylon, Hyde Park Branch. The
bidding documents are issue by courier service to those who applied through email. Bidders are free to bid for more
than one tender but selections will be made according to the capacity limits in the CIDA registration.
The Bidding documents may be available for inspection in the http//mahaweli.gov.lk website for references.
The pre-bid meeting is conducted through the zoom technology on 02.08.2021 at 11.00hrs.
The Meeting ID: 969 6834 2127 ,The Pass Code: 541155
Sealed Bids in duplicate clearly marked the contract name and the number on the top left corner of the envelope may
be dispatched either by Registered Post or hand delivered or courier to the Director General, Mahaweli Authority of
Sri Lanka, 9th Floor, No. 500, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10 before 11.00 hrs on 11.08.2021. Bids will be
opened immediately thereafter. Bidders or their authorised representatives, not exceeding two (2) in numbers are
permitted to be present at the opening of bids. The bid opening meeting is conducted through the zoom technology on
11.08.2021 at 11.00hrs. for those who are unable to participate physically to the bid opening meeting. The Meeting
ID: 963 3283 3768 , The Pass Code: 520077
The bidders are encouraged to use electronic media to as far as possible overcome the current Covid 19 pandemic
situation.
For further details, please contact Technical Services Division of Mahaweli Authority of Sri Lanka on
Tel: 011-2689651, 011-2687475 email: ddgts.masl@gmail.com.
Director General
Mahaweli Authority of Sri Lanka

මහවැලි කලාප ආශ්රිත ඇල වේලි හා ජනාවාස වපොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය රාජය
අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
වෙන්ඩර් දැන්වීම
ශ්රී ලංකා ම ලංවැලි අ ලංිකා මයේ ද ලං ාරමතමේ ්තු ප ලංරසම්රමා  ලං ිටු  ලංසමාමරි  ලං ලුව ලතු ලංශ්රී ලංකා ම ලංවැලි අ ලංිකා මයේ ද ලංියක්ෂ  ලංන රමල් ලංවිසිතු ලං
ිා  ලං 500, ටී. ලං බී. ලං නයම ලං වමලේ,
ොළඹ ලං 10, සම්ථම ද ලං පිහිටි ලං ශ්රී ලං කා ම ලං වැලි අ ලං ිකා මයේ ද ලං 09 ලං  ලං වැ ල්දී 2021.08.11 දි  ලං වප.ව. ලං 11.00
ේකමල ලංල  ලං ේක්ෂ ලං ලංරැේ ලංසමඳැතු ලං මතමයයතු සමඳැම ලං ොතුත්රමත්කර වලතු ලං ේෝරම ලංගිනීව ලංසමඳැම ලංමුද්රම ලංේ  ලංකා ලං ්තු්තම ලංරත්කර ලංාමරගුව ලංකි .

අංක

වකොන්ත්රාත් අංකය

01

DDG/TS/NCB/ WARI/B/03

02

DDG/TS/NCB/WARI/C/04

03

DDG/TS/NCB/ WARI/C/05

04

DDG/TS/NCB/WARI/H/07

05

DDG/TS/CON/B/ MCP/IRR/18

06

DDG/TS/CON/B/ MCP/B/19

07

DDG/TS/CON/C/JC/10

08

DDG/TS/CON/E/IRR/01

වැඩ විස්තරය
මහවැලි “බී” කලාපයේ අය ේලපුර යකොට්ඨාශයේ
රන් රතැන්න වැයවහි පි්ලම ඉදිකිරිම.
(ලිට් ලංරහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලංමුාක ලංරු. මි. 37.6 ලංසමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං280)
මහවැලි “සී” කලාපයේ, 403 / D12 ඇල
(විජයපුර වැව) වැඩිදියුණු කිරීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 6.2 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං105)
මහවැලි “සී” කලාපයේ, මුරුතග ්පිටිය වැයවහි
411 / D 3 ඇල හ ඇයලහි බැම්ම යබොරළු
යයොදා වැඩි දියුණු කිරීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 4.8 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං90)
වැලි අ ලං “එච්” කමර ද, ල්කච්චිය ලං ලි ලහි
පි්ලම සමැ ලං ලමතු ලංඇක ලං වී රණය කියේව.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 6.5 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං210)
මහවැලි
“බී”
කලාපයේ,
ය වණපිටිය
යකොට්ඨාශයේ, මැණික්යවල ඒකකයේ D5/FC46
අතු ඇල පුනරුත්ථාපනය කර වැඩි දියුණු කිරීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 3.9 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං105)
මහවැලි “බී” කලාපයේ, දිඹූලාගල යකොට්ඨාශ
කාර්යාලය පුනරුත්ථාපනය කර වැඩි දියුණු
කිරීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 4.3 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං105)
මහවැලි “සී” කලාපයේ, අංක 2 ප්රධාාන ඇයලහි
(0 + 000 –17+ 000) කි.මී දක්වාත් , අංක 02
අතු ඇයලහි (20 + 000 –30 + 000) කි.මී.දක්වා
හ , වැව් 6 ක යදවනවර වැවුණු වල් පැලෑටි
කපා උ අගල් 4 ට වඩා අඩුයවන් ව ර පුරාම
නඩත්තු කර පවත්වා ගැනීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 4.8 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං365)
මහවැලි “ඊ” කලාපයේ, විල්ගමුව (0+090 සිට
0+265 දක්වා ) යපරකනත්ත
ඇල
පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. ලං 3.1 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං90)

අවශය සීඩා/ඉක්ෙෑඩ්
වරේණිය හා ක්ව ේත්රය

ආපසු
වනොවෙවන
වෙන්ඩර්
තැන්පත් මුදල
(රු.)

C4 ැෝ ලංC5
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

10,000.00

C6 ැෝ C7
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

3,000.00

C7 ැෝ ලංC8
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

2,000.00

C6 ැෝ C7
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

3,000.00

C7 ැෝ C8
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

2,000.00

C7 ැෝ C8
වෙොඩනැගිලි
ඉදිකිරීම සඳහා

2,000.00

C7 ැෝ C8
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

2,000.00

C7 ැෝ C8
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

2,000.00

09

10

DDG/TS/CON/E/IRR/02

DDG/TS/TSD/NCB/W/04

මහවැලි “ඊ” කලාපයේ, ය ෝනුත්තර ඇල
(0+000 සිට 0+200 දක්වා ) පුනරුත්ථාපනය
කිරීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 3.2 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං90)
වලව කලාපයේ, යමොරකැටිය අතු ඇයලහි
ොතුක්රීට් ආ ්තරණය පුනරුත්ථාපනය කර
වැඩි දියුණු කිරීම.
(ලිට් ලං රහිේ ඇසම්ේ ්තු ප ලං මුාක ලං රු. මි. 30 ලං සමැ ලං
ොතුත්රමත්කර ලං මකය ලංදි  ලං280)

C7 ැෝ C8
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

2,000.00

C4 ැෝ C5
වාරිමාර්ෙ හා
ජලාපවාහන සඳහා

10,000.00

වව ලං මතමයයතු ලං සමාැම ලං ඉල්ලු් ලං කිරීව් ලං සුදුසු ලං ලුව ද ලං ඒ ලං ඒ ලං මතමයය ලං සමඳැම ඉැේ ලං සම්ැ හි ලං සමඳැතු ලං ර ලං ඇි  ලං ඉදිකිරී් ලං රේණියටය් ලං සමැ ලං
ක්ෂ ේත්රය් ලංිාමකල ලංඉදිකිරී් ලං තමවමතුේ ලංසමාලතම  ලංිකා මයේ ද(CIDA) ලං අයමරදිාචි ලංවී ලංඇි  සමැ ලංිට අය  ලං5 ලංඉක්ෂවල
ොතුත්රමත්කර සම් තු යතු ලං
ල  ලං වි් ලං කාසු වලතු ලං 1987 ලං ිා  ලං 03 ලං ාර  ලං රොදු ලං
ොතුත්රමත්කර ලං ර ත්කර ලං විකාවිාම  ලං ය් ත්කර ලං සමවමග් ලං රජිසම්්මතම ලං  ලං මතමයමක දා ලං  අයමරදිාචි ලං
ොතුත්රමත්කර වලතු ලංරවණියට.
මුාල් ලංිවමේයාශ ලංචක්ර ල්ඛ ලංිා  ලං04/2016(iii) ැම 2021.02.18 දි  ලංිුවල, වව ලංරසම්රමා යතුහි ලංමුළු ලංඇසම්ේ ්තු ප ලංපියේලිය ලංවපියල් ලංිට අය  ලං
50් ලං ිඩු ලං ිවිතු,
ොතුත්රමත්කර වලතු ේ ලං රළමත්කර ලං රමුඛේමලය ලං ැම ලං ඉදිකිරී් ලං තමවමතුේ ලං සමාලතම  ලං ිකා මයේ ද ලං  අයමරදිාචි ලං රේණියට ද ලං (CIDA
Grade) රමුඛේමල ලංකාසු ලංඇගයී ්දී ලංසමිකකිල්ක් ලංගුව ලංකි . ලංේලා ලංරමනය ලංමූකය ලංචක්ර ල්ඛ ලංිා  ලං03/2020(ii) ලංැම ලං2021.01.11 දි ිි  ලංරමනය ලංමූකය ලං
චක්ර ල්ඛ ද ලංසමඳැතු ලංරයේදි ලං ොතු ේසි ලංා ලංිාමළ ලං ේ.
අදාල සුදුසුකම් හිත යකොන්ත්රාත්කරුවන් මාගම් ලිපි ශීර්ෂයක් මගින් ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර මුදලින් ආපසු යනොයගවන යටන්ඩර්
ගා ්තුවක් යගවා යකොළඹ 10, ටී. බී. ජයා මාවයත්, අංක 500 දරන ්ථානයේ පිහිටි ශ්රී ලංකා මහවැලි අකාකාරියේ 3 වන මහයල් නියයෝජය
අධායක්ෂ ජනරාල් (තාක්ෂණ ය ේවා) ය කාර්යයාලයයන් යමම කාර්යයන් ඳහා වූ යටන්ඩර් පත් කට්ටල ලබා ගත හැක. යනොඑය ේනම්
ලංකා බැංකුව හයිඩ් පාක් ශාඛායව් ඇති ශ්රී ලංකා මහවැලි අකාකාරියේ අංක 2327542 දරන ගිණුමට ආපසු යනොයගවනු ලබන ලංසු මුදල
තැම්පත් කර අදාල මුදල් තැම්පතු පත්රිකාව මග ලංසු ඉල්ලීම් ලිපිය ddgts.masl@gmail.com දරන විදුත් තැපැල් ලිපිනය යවත
යයොමුකර කුරියර් ය ේවාව මගින් අදාල ලංසු පත් ලබා ගත හැකිය. යටන්ඩර් පත් නිකුත් කරනුයේ 2021.07.19 දින සිට 2021.08.10 දින
දක්වා පෙ.ව. 09.30 සිට ෙ.ව. 03.00 දක්වා පමණි. ඕනෑම යටන්ඩර්කරුවකුට එක් කාර්යයකට වඩා යටන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වුවත්
යකොන්ත්රාත් ප්රදානය කරනු ලබන්යන් යකොන්ත්රාත්කරුය (CIDA) ලියාපදිංචි සීමාවන්ට අනුකුලව පමණි.
අදාල ලංසු පත්රිකා http://mahaweli.gov.lk යවබ් අඩවිය තුලට පිවිසීයමන් පරික්ෂා කල හැක.
යපර ලංසු රැ ්වීම Zoom තාක්ෂණය ඔ ්ය ේ 2021.08.02 දින පෙ.ව. 11.00 ට පැවැත්වීමට කටයුතු ම්පාදනය කරනු ලැයබ්. Meeting ID:
969 6834 2127 , Passcode: 541155
කවරයේ ඉහල වම් යකලවර යටන්ඩරයේ නම හ අංකය පැහැදිලිව ඳහන් කර, මුල් පිටපත හා තවත් පිටපතකින් යුතුව කවරයේ බහා මුද්රා
තබන ලද යටන්ඩර් පත් 2021.08.11 දින පෙ.ව. 11.00 ට යපර ලැයබන ය ේ පකොළඹ 10, ටී. බී. ජයා මාවපේ, අංක 500 දරන ස්ථානපේ
පිහිටි ශ්රී කංකා මැවි අ අකාකායේපේ 9 වන මැපේ අධ්යක්ෂ ජනරාේ යවත ලියාපදිංචි තැපෑයලන් යහෝ කුරියර් ය ේවාව මගින් එවිය යුතුය,
නැතයහොත් අතින් යගනවිත් භාර දිය යුතුය. යටන්ඩර් පත් භාර ගැනීම අව න් වූ වහාම යටන්ඩර් පත් විවෘත කරන අතර යටන්ඩර් පත්
ඉදිරිපත් කල යටන්ඩර්කරුද ඔහුය නියයෝජිතයින්ද ඇතුළුව යදයදයනකුට යනොවැඩි වන ංඛයාවකට එම අව ්ථාවට හභා ව විය හැක.
ලංසු විවෘත කිරීම දහා Zoom තාක්ෂණය ඔ ්ය ේ හභා ව විය හැකිය. Meeting ID: 963 3283 3768 , Passcode: 520077

දිනට ෙවතින Covid 19 වසංගත තේවය යටපේ ඔබපේේ රපේේ ආරක්ෂ ාව සදැා ැිකි සෑම අවස්ථාවකදීම ඉපකක්ෂපරොනික ක මාධ්ය
භාවිතා කරන පකස ඉේකා සිටිමු.
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