
Ministry of Lands 

Survey Department of Sri Lanka 

Invitation of Bids For Sale of Condemned Items 
 

01.  Bids are invited for sale of following Items which have been  condemned, owned by the Survey 
Department. 
 
02. The list of items and the items relevant to the auction can be examined up to 29th October 2020 
under the supervision of Senior Superintendent of Surveys (Procurement & Supply), Senior Deputy 
Survey General (Resource Management). 
 
03. Applications for the Bids can be obtained for Senior Superintendent   of Surveys (Procurement & 
Supply) at Surveyor General’s office, No.150, Bernard Soysa road, Colombo 05. 
 
04. Bids, which separately prepared bid forms for each item are enclosed in the sealed envelope 
and mentioned the wording “item No….” and “Quotation for Condemned items” on the top left  
hand corner of the envelop and pasted the copy of the receipt obtained by having paid one 
thousand rupees (1000/-)  of non refundable deposit  for each item as the bid security to the shroff 
of this office  before 29thoctober 2020 at 10.00 a.m. and having mentioned the receipt number in 
the application,  can be sent by registered post to reach to the above address, before the bid 
closing time  mentioned below or can be deposited  in the box  in the Procurement and Supply 
Branch. 
 
05. In sale of items buyer should pay the vat that prevail to that date in addition to the value of the 
bid submitted. 
 
06. Bid acceptance will be closed at 11.00 a.m.  on 04th   of November 2020 and bidder and or 
representative of the bidder can participate to the bid opening conducted at 11.05 a.m. on the 
same day. 
  
07.  Late and incomplete bids will be rejected and decision taken by the Surveyor General 
relating the matters of this sale is the final decision. 
 
Types of used items proposed for sale 
 01.  Laptops and Photocopy machines’ 
 02.  Monitors, Fax machines, typewriters, and printing machines. 
 03. Computer accessories. 
 04.  Wooden items and Steel furniture. 
 05. Survey Instruments and accessories. 
 06 . Computer chairs. 
 07.  Electric items and other Condemned items. 
 08.  Plotting instruments. 
 
 
 
 
  
Surveyor General  
Surveyor General’s office. 
No. 150, Burnard Soysa Mawatha. 
Colombo 05. 
Telephone No: 011 23668106,  011 2369034, 
  Extension – 248  
 
16th  of October 2020 

 



ඉඩම් අමළත්යංය 

ශ්රී ං ළ නින්දෝරාු ද රාඳළතමත්රම්දෝවල. 

ගතමහිත්   භළණ්ඩ විකිණීම වශළ ංසු  ෆවිම. 

 
01.  ශ්රී ං ළ නින්දෝරාු ද රාඳළතමත්රම්දෝවල  අයත් ගතමහිත්  රන ා ඳශත් වශදෝ භළණ්ඩ විකිණීම  ංසු 
 ෆලනු ෆරේ. 

02. රලදෝරේසිය  අාළ භළණ්ඩ ෆයිවහවල  ශළ භළණ්ඩ ඳරීක්ළ  ර බෆලීම 2020 ඔක්රත්ුබතම මව 29  දින 
ාක්ලළ  ළතමයළ රේළලදෝහිදී රයයහම නින්දෝරාු ද  අකා ළරී (ප්රවම්ඳළාන ශළ වෆඳීමම්,  රයයහම න්රය්යය 
වතමරේයතම යනරළල්(වම්ඳත්  ෂමණළ රණ,  රේ අධීක්ණය ය රත් සිදු   ශෆ . 

03. ංසු ඉදිිපඳත් කිිපම වශළ අාළ ංසු ඳ්ර ර ්ෂඹ 05. බතමනළඩ් රව්යිවළ ඳළරතම අං  150 පිහිටි වතමරේයතම 
යනරළල්  ළතමයළරේ රයයහම නින්දෝරාු ද  අකා ළරී (ප්රවම්ඳළාන ශළ වෆඳීමම්, රලිනදෝ බළ ගත් ශෆ . 

04. එක් එක් අයිත්ම (රත්්ග -Lot, වශළ රලන රලනම ව වහ   ංසු ඳ්ර  ලරය  බශළ ුද්ළ ත්බළ  ලරරේ 
ඉශ ලම් ර ලරතම “අයිත්ම අං ය...... “ වශ “ගතමහිත්  රන ා භළණ්ඩ වශළ නිගණදෝ “ යදෝන වශදෝ 
 ර  එක් එක් අයිත්මය රලනුරලදෝ ආඳසු රන්රගලනු බන  දපියල් ාශව  (1000/-,   ත්ෆදෝඳත් ුදාක් 
ංසු සුරක්ණය ලරයදෝ රමම  ළතමයළරේ වරප් න්ධළරී රලත් 2020 ඔක්රත්ුබතම මව 29 දින රඳ.ල. 10.00 
  රඳර රගලළ බළගනු බන  දු ඳරත්හි පි ඳත්ක් අුදණළ දුඳත් අං ය ංසු ඳ්රරේ වශදෝ  ර   ංසු භළර 
ගෆනීම  අලවදෝ  රන ඳශත් වශදෝ රේළල  රඳර ෆරබන රවේ ලියළඳදිංචි ත්ෆඳරදෝ  ඉශත් ලිපිනය  එවිය 
ශෆකි රේ. නෆත්රශ්ත් ප්රවම්ඳළාන ශළ වෆඳීමම් අංරේ  ත්බළ ඇින ංසු රඳට්ටිය  බශළලිය ශෆ . 

05. භළණ්ඩ විකිණීරම්දී ඉදිිපඳත්  රන ංසුරේ ලටිනළ ම  අමත්රල එදින  ඳලිනන ලෆට් බේා ා ගෆනුම්  ද 
විසිදෝ රගවිය යුවය. 

 06. ංසු භළර ගෆනීම 2020. රන්ලෆම්බතම මව 04 දින රඳ.ල:11.00   අලවදෝ  රන අත්ර එදිනම රඳ.ල:11.05 
  ංසු විලතත්  රන අලවහාළල  ංසු   ද වශ / රශු ඔහුරේ න්රයුජිත්යකු  වශභළගී විය ශෆ . 

07. ප්රමළා වී ෆරබන රශු අවම්පූතමණ රව ඉදිිපඳත්  ර ඇින ංසු ප්රිනක්රේඳ  රනු බන අත්ර  රමම 
විකිණීම ශළ වබෆඳි   දණු පිළිබල වතමරේයතම යනරළල් විසිදෝ ගනු බන  තීරණය අලවළන තීරණය රේ. 

විකිණීම  රයුජිත් භළවිත්ළ  රන ා භළණ්ඩ ලතමග:- 
 
01.  ෆප්ර ්ප් වශ ඡළයළපි ඳත් යදෝ්ර.  

02. රම්න් තමවහ. සෆක්වහ යදෝ්ර  යව දලියන. වශ ුද්ණ යදෝ්ර 

03.  ඳිපගණ  උඳළංග. 

04. ලී භළණ්ඩ. ශළ ලළරදෝ ගතශ භළණ්ඩ. 

05. මෆනුම් උඳ රණ වශ උඳළංග 

06. ඳිපගණ  පුටු 

07. විදුලි උඳ රණ වශ රලනත් අබලි ්ලය. 

08. න්යෆකීරම් උඳ රණ. 

 

 

 

 

 

වතමරේයතම යනරළල් 
වතමරේයතම යනරළල්  ළතමයළය  
රන් 150  බතමනළඩ් රව්යිවළ මළලත්  
ර ්ෂඹ 05. 
දුර ාන අං  : 0112368106   0112369034   
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