
 

Ministry of Fisheries 

State Ministry of Ornamental Fish, Inland Fish & Prawn Farming, Fishery 

Harbor Development, Multiday Fishing Activities and Fish Exports 
 

NATIONAL AQUACULTURE DEVELOPMENT AUTHORITY OF SRI LANKA 
             

Tender Extension Notice 

Invitation for Bids 

 
Contract No : NQ/DPC/2021/NCB/S/01 
 

Name of Procurement : Procurement of Labor Services for field work at Aquaculture 

Development Centers (AQDCs) 
 

This refers to the Invitation for bids publish in daily News on 12
th

 May 2021 in respect of above 

reference tender.  
 

It is hereby informed that the closing time and date of the above tender has been extended up to 

2.00 p.m. on 30
th

 June 2021. Revised date & time of issuing of bidding documents are 29
th

 June 

2021 at 3.00 p.m. and Pre bid meeting on 23
rd

 June 2021 at 11.00 a.m.  
 

 Chairman, 

Tel. : 011 278 6544 / 011 278 6495    National Aquaculture Development Authority of  

Fax : 011 278 6493 / 011 278 6575 Sri Lanka, 

E-mail : po@naqda.gov.lk 41/1, New Parliament Road, 

Web : www.naqda.gov.lk Pelawatte, Battaramulla. 

 

 
 

ධීලර අමාත්යංය  
විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්ය ාා සස්සස්න් ති  ිරීමම, ධීලර ලරාය ස්ංල්ධන,, හුදදි, ධීලර 

කටයුතු ාා මත්ස්ය අන,ය, රා්ය අමාත්යංය 
 

ශ්රී ංකා ්ාි ක ්ජීවී ලගා ස්ංල්ධන, අධිකාරිය 
ංසු ස්ඳාා තරයුම් දි, දිගු ිරරිම 

ප්ර ස්ම්නාද,  දැන්වීම 

 
කකොන්ත්රාත් අංකය : NQ/DPC/2021/NCB/S/01 
 

ප්රස්ම්නාද,ක  ,ම    ්ජීවී ලගා ස්ංල්ධන, මනයස්සාා,ල (AQDC) කම්කරු කස්ේලාලන් නලත්ලාකග, යාම 

ස්ඳාා කම්කරු කස්ේලා ප්රස්ම්නාද,ය 
 
2021 මයි මස 12 දින දිනමිණ පුවත් පතත් පළවු ඉහත ප්රස්පපනනට  දන  න්වීමම හ ැත.   
 

තමම ප්රස්පපනනත   සු  ාගන්වන දවස්ව දිනට 2021 ජුනි මස් 30 දි, න.ල.  2.00 නක්ව දීර්ඝ කග ඇති ැව 

තමයි්ව නනු්ප තනමු   සු  පත් නිකුත් කිරිත්ප දවසන දිනට 2021 ජුනි මස් 29 දි, න.ල.  3.00 නක්ව වන දතග 

පූර්ව  සු  රුසීමම 2021 ජුනි මස් 23 දි, කන.ල.  11.00ට නැලැත්කේ. 
 

  

දු ද   : 011 278 6544 / 011 278 6495    ස්භානි , 

ෆක්ස : 011 278 6493 / 011 278 6575 ශ්රී ංකා ්ාි ක ්ජීවී ලගා ස්ංල්ධන, අධිකාරිය, 

විනුත් තප්  : po@naqda.gov.lk 41/1, ,ල නා්ධලිකම්න්තු නාර, 

තවබ් පිටුව : www.naqda.gov.lk නැලත්ත්, හත්ත්රමුල්. 
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