
 

ஏரிப ோர்ட் & ஏவிபேஷன் சர்வசீஸ் (ஸ்ரீ லங்கோ)  ( ிரைபவட்) லிமிடெட் 

ஏலம் எண்: 037/T/2021 

ஏலத்தின் அரைப்பு 

சப்ரை, நிறுவல், பசோதரை, கமிஷைிங் மற்றும் ஆட்பெோபமட்ெட் ப ோர்ெோர் 
கட்டுப் ோட்டு பகட் சிஸ்ெத்தின்  ைோமரிப்புக்கோக 

 ண்ெோைநோேக்க சர்வபதச விமோை நிரலேத்தில், கட்டுநோேக்க 
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சீமோன், அரிப்ப ோர்ட் & ஏவிபேஷன் சர்வசீஸ் (ஸ்ரீ லங்கோ) ( ிரைபவட்) லிமிடெட் 
சப்ைி, இன்ஸ்ெோபலஷன், டெஸ்டிங், கம்மிஷன் மற்றும் கோடமண்பெஷன் 
ர பேோர்ட் கோர்டின்  ைோமரிப்பு 

 

 ண்ெோைநோேக்க சர்வபதச விமோை நிரலேத்தில், தகுதிேோை மற்றும் 
தகுதிவோய்ந்த ஏலதோைர்கைிெமிருந்து கட்டுநோேக்க. 

சர்வபதச ப ோட்டி ஏலம் (ஐசி ி) நரெமுரை மூலம் ஏலம் நெத்தப் டும். 

 

சலுரககள் ஏடிஎல் ஆவணத்தில் சமர்ப் ிக்கப் ெ பவண்டும். கட்டுநோேக்க முப் து 
ஆேிைம் (ரூ. 30,000/-) அல்லது நூற்று ஐம் த்ரதந்து யுரைடெட் ஸ்பெட்ஸ் 
ெோலர்கள் (யுஎஸ்டி 155) டைோக்கமோக  ணம் டசலுத்தும் ப ோது ஆஃப்ஷிேல் 
இரணேதைம் திரும் ப்ட ை முடிேோத ஏலக் கட்ெணம், அதிகோைப்பூர்வ 
பகோரிக்ரகக் கடிதத்துென் பசர்த்து, ஏலதோைைோல் வைங்கப் டுகிைது. 

நிடிங் ஆவணம் இைவு 9.00 மணி முதல் மோரல 3.00 மணி வரை வைங்கப் டும். 
எந்த பவரல நோைிலும் 26.10.2021 இரெப் ட்ெ ஏலதோைர்கள் ஏல ஆவணத்ரத 
அபத முகவரிேில் இலவசமோக ஆய்வு டசய்ேலோம். 

முரைேோக பூர்த்தி டசய்ேப் ட்ெ ஏலங்கள், விநிபேோகச் சங்கிலி பமலோண்ரமப் 
 ிரிவு விமோை நிரலேம் & விமோை பசரவ (ஸ்ரீலங்கோ) ( ிரைபவட்) லிமிடெட் 
முகவரிக்கு  திவு டசய்ேப் ட்ெ த ோல் மூலம் அனுப் ப் ெ பவண்டும். 
 ண்ெோைநோேக்க சர்வபதச விமோை நிரலேம் கட்டுநோேகோ அல்லது இந்த 



பநோக்கத்திற்கோக வைங்கப் ட்ெ டெண்ெர் ட ட்டிேில் பமற்கண்ெ முகவரிேில் 
அல்லது  ிற் கல் 2.00 மணிக்கு டெ ோசிட் டசய்ே பவண்டும். அன்று 27.10.2021 

மத்திே வங்கிேோல் அங்கீகரிக்கப் ட்ெ வங்கிேோல் வைங்கப் ட்ெ வங்கிேின் 
உத்தைவோதத்தில் ஒரு மில்லிேன் எட்டு நூைோேிைம் (1,800.000/-) ரூ ோய்க்கு 
இரணேோை ஏலப்  ோதுகோப்பு மற்றும் மத்திே வங்கிேோல் அங்கீகரிக்கப் ட்ெ 
மற்றும் தரலவர்கள், விமோை நிரலேம் மற்றும் விமோை பசரவகளுக்கு 
(இலங்ரக) (தைிேோர்) வரைேறுக்கப் ட்ெ சலுரகயுென் சமர்ப் ிக்கப் ெ 
பவண்டும். ஏலம் முடிவரெந்த நோைிலிருந்து நூற்று எட்டு (180) நோட்களுக்கு ஏல 
 ோதுகோப்பு டசல்லு டிேோகும் 

 

ஒரு ஏல விைக்கக் கூட்ெம் கோரல 10.00 மணிக்கு 11.10.2021 மோநோட்டு 
அரைேில் 04 வது, புதிே நிர்வோகி  ண்ெோைநோேக்க சர்வபதச விமோை 
நிரலேத்தில் நரெட றும். கட்டுநோேக்க 

 

தேவுடசய்து எங்கள் வரலத்தைமோை www.airport.lk ஐப்  ோர்க்கவும். பமலும் 
விவைங்களுக்கு. 

 

பமலும் ஏபதனும் தகவல் வைங்கல் கன்ைி பமலோண்ரம  ிரிவு 
அலுவலகத்திலிருந்து டதோரலப சி எண் எண். 2264103. 
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தரலவர், 

விமோை நிரலேம் மற்றும் விமோை பசரவகள் (இலங்ரக) (தைிேோர்) 
வரைேறுக்கப் ட்ெ  ண்ெோைநோேக்க சர்வபதச விமோை நிரலேம். 

கட்டுநோேக்க 

 

 

 


