"රාජ්ය ආයතනවල ගගොඩනැගිලි සඳහා වූ හරිත ඇගයීම් පද්ධතිය සහ
මාර්ගගෝපගද්ශ සංග්රහය" එළිදැක්වීම
01. ගේවා පහසුකම් සැපයුම් ආයතනයක් ගතෝරා ගැනීම සඳහා පිරිවිතරය
01 වේදිකාව පිටුපස අලංකරණ ආකෘතිය (Backdrop)
01.1.
වෙය ඩිජිටල් තාක්ෂණය අනුගෙනය කරමින් (Digital Printing) සිේ වර්ණවයන් ( Four Colour)
සකස් කල යුතුය. ආකෘතිවේ දිග අඩි 55.6 සහ පළල 49.0 ක් විය යුතුය. වෙෙ නිර්ොණය
හරිත වගොඩනැගිලි සංකල්පවේ අවශ්යතාවය සහ වැදගත්කෙ වපන්වන කලාත්ෙක
නිර්ොණයක් විය යුතු අතර උත්සවය පවත්වන අතරතුර ප්රදර්ශ්නය කිරීෙට නියමිත
වීඩිවයෝ වාර්තා වැඩසටහන සඳහා වෙෙ Backdrop ආකෘතිය හා ඒකාත්ෙක වන වලස
20x12 ප්රොණවේ LED Video Wall එකක් සවි කල යුතුය. .
Video දර්ශ්ණ විකාශ්ණය වනොවන අවස්ථාවන්හීදී වෙෙ Video Wall සහ Backdrop ආකෘතිය
ඒකාත්ෙකව දර්ශ්නය වන වලස නිර්ොණය සකස් කල යුතුය. (වේදිකාවේ දළ සැලැස්ෙ
වේ සෙඟ අමුණා ඇත.)
01.2 වැඩසටහවන් වත්ොව භාෂා තුවනන්ෙ සඳහන් කල යුතු අතර රාජ්ය ලාංඡනය ඇතුලත් විය
යුතුය.



වේදිකාව පිටුපස අලංකරණ ආකෘතිය සඳහා ඔබ සතුව නිර්ොණය කර ඇති කලාත්ෙක
නිර්ොණ පවතී නේ ඒවා පිළිබඳවද සලකා බලනු ලැවේ.

02. වපෝඩියෙ, පහන සහ වේදිකාව ෙල් භාවිතා වකොට කලාත්ෙක වලස අලංකාර කිරීෙ
03. ප්රධාන ශ්ාලාවේ ශ්ේද විකාශ්න කටයුතු
වෙෙ උත්සවවේ නිවේදන කටයුතු සහ නර්තන අංග ඉදිරිපත් වකවරන බැවින් ඒ සඳහා ප්රොණවත්
පරිදි ශ්ේද විකාශ්න පද්ධතියක් (Sound System) හා සුදුසු ෙයිවෙව ෝන් වයදවිය යුතුය.
04. සංස්කෘතික අංග සඳහා සුදුසු පරිදි වේදිකාව ආවලෝකෙත් කිරීෙ
05. ප්රදර්ශ්න කුටි සැකසීෙ
උත්සවයට සෙගාමීව පැවැත්වවන ප්රදර්ශ්නය සඳහා අඩි 10x10 ප්රොණවේ ප්රදර්ශ්න කුටි 20ක් ප්රධාන
ශ්ාලාව ඉදිරිපස සකස් කල යුතුය. වෙෙ ප්රදර්ශ්න කුටි සඳහා සුදුසු ආවලෝකකරණ ෙෙවේදයක්
භාවිතා කල යුතු අතර එක් එක් ප්රදර්ශ්න කුටිය සඳහා
01. ඇේපියර් 5 විදුලි වකවවණි 01
02. ඇේපියර් 15 විදුලි වකවවණි 01
03. වේසයක් සහ පුටුවක් ඇතුලත් කල යුතුය.
06. BMICH සේෙන්ත්රණ ශ්ාලාවේ ොර්ගය වදපස වකොඩි කණු 75ක් සවි කිරීෙ.
වේ සඳහා අවශ්ය වකොඩි අොතයාංශ්ය විසින් සපයනු ලැවේ.
ඉදිරිපත් වකවරන ලංසුපත් සඳහා වටන්ඩර් විවෘත කිරීෙ 2016.12.29 වන දින ප.ව. 02.15ට සිදු
වකවරන අතර ඔබවේ සැලැස්ෙ Power Point Presentation වලස සකසා 2016.12.30 වන දින ඉදිරිපත්
කල යුතු අතර වේ සඳහා එක් එක් අයදුේ කරුවවක්ට විනාඩි 15ක කාලයක් වවන් කරනු ලැේ. ( අදාල
වේලාවන් 2016.12.29 වන දින දැනුේ වදනු ලැවේ.)

