
 

 
 

TENDER NOTICE 

SRI LANKA NAVY 

SALE OF UNSERVICEABLE VEHICLES 

 
 

The Chairman, Department Procurement Committee, Sri Lanka Navy, PO Box 593, Colombo 01 

hereby invites “Sealed Tenders” during the office hours until 1400 hrs on 12
th

 October 2022 for the sale of 

unserviceable vehicles. Tender details and conditions for the tenderers are indicated below. 
 

1. Tenders are permitted to submit tenders for one or more vehicles available for sale. However, 

prices should be quoted for each vehicle separately. 

 
    

2. Tender forms could be obtained from Senior Staff Officer (Stores Management) at SLNS 

„Gemunu‟, Welisara, Ragama during any working day from 0900 hrs to 1600 hrs from 19
th

 

Septenber  2022 to 11
th

 October 2022 on the payment of a non-refundable fee Rs. 500.00. 

 
 

3. The refundable deposit is also to be paid in cash as mentioned below to the Director 

(Finance) at Sri Lanka Navy Headquarters and receipt/voucher should be submitted to obtain the 

tender forms from Senior Staff Officer (Stores Management) at SLNS „Gemunu‟, Welisara, Ragama. 

The refundable deposit shall be forfeited for tenders who do not accept (Forego) the tenders after 

being awarded or failure to remove the LOT (vehicle) during the specified time period. 
 

  Complete Vehicle (Light and Heavy)    Rs. 15,000.00 

   

Vehicle no 
 

Type of 

Vehicle  
 

Year of Manufacture  

NAHA 1141 Car 1998 

NAHA 5175 Car 1999 

NAHA 7330 Bolero Cab 2007 

NAHA 7341 Bolero Cab 2007 

 

  Complete Motor Cycle     Rs. 5,000.00 

   

Vehicle no 
 

Type of 

Vehicle  
 

Year of Manufacture  

NAHA 3845 Motor Cycle 2008 

NAHA 7940 Motor Cycle 2005 

NAHA 8880 Motor Cycle 2007 

NAHA 9928 Motor Cycle 2007 

NAHA 9929 Motor Cycle 2007 

NAHA 3857 Motor Cycle 2007 

 

   

 

 

 



 

 

Scrap Materials (Light and Heavy Vehicles)   Rs.   7,500.00   

   

Vehicle no 
 

Type of Vehicle  
 

NAHA 7321 Bolero Cab 

NAHA 7307 Bolero Cab 

NAHA 7319 Bolero Cab 

NAHA 7345 Bolero Cab 

 

  Lot 01 ( Scrap Hand Tractor-04)    Rs'  7,500.00 

  Lot 02 (Scrap Motor Cycle-06)    Rs'  5,000.00 

   

4. Unserviceable vehicles available for the sale can be inspected at the „Naval Disposal Yard‟, 

SLNS „Gemunu‟, Welisara, Ragama from 19
th

 Septenber  2022 to 11
th

 October 2022  on any 

working day between 0900 hrs and 1600 hrs. Personnel who wish to enter Naval Premises with 

regard to the above tender are required to carry their National Identity Cards or valid Identity Cards. 

 

5. Tenders will be accepted until 1400 hrs on 12
th

  October 2022  and will be opened 

immediately thereafter at Sri Lanka Navy Headquarters, P.O. Box 593, Colombo – 01. 

 

6. For further details, please contact Senior Staff Officer (Stores Management) T.P 011 -

7193375. 

 

 

 

 

 CHAIRMAN  

DEPARTMENT PROCUREMENT COMMITTEE  

SRI LANKA NAVY HEADQUARTERS  

P.O. BOX 593, 

COLOMBO – 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 

m%iuzmdok oekajSuhs 
Y%S ,xld kdjsl yuqodjg wh;a fiajhg wfhda.H jdyk jslsKsu 

 
  

Y%S ,xld kdjsl yuqodjg wh;a fiajhg wfhda.H jdyk jslsKsu i|yd 2022 Tlaf;danrA ui 12 

වන osk 1400 meh olajd Y%s,xld kdjsl yuqod uq,ia:dkh, ;eme,a fmgzgsh 593' fld<U 01 hk 
,smskfhaoS fomdrA;fuzka;= m%iuzmdok lusgqfjz iNdm;s jsiska uqo%d ;enQ fgkavrA m;a Ndr.kq ,efnz' ta 
ms<sn| jsia;r yd fldkafoais my; ioyka mrsos fjz' 
 

1' jslsKsug we;s jdyk tlla fyda Bg jevs .Kklg fgkavrA m;a bosrsm;a l, yels w;r, 
tla tla jdyk iy f;d. i|yd ^Lot)  fjk fjku us, .Kka i|yka fgkavrA m;a bosrsm;a l, 
hq;=h' 

 
2' fgkavrA .dia;= jYfhka wdmiq fkdf.jk re' 500$- la yd wdmiq f.jkq ,nk my; i|yka 
mrsos wemlrhka iEu jdykhla$f;d.hlaa i|ydu bosrsm;a l, hq;= w;r, tu uqo, kdjsl yuqod 
uQ,ia:dkfha wOHCI uqo,a fj; uqo,ska f.jsh hq;=h' ta fjkqfjka ksl=;a lrkq ,nk ,oqm;a 
fcAHIaG udKav,sl ks<OdrS ^.nvd md,k&" Y%S,xkdfk! .euqKq" je,sir" rd.u fj; bosrsm;a 
lsrSfuka miq fgkavrA ,shlshjs,s i;sfha jevlrk oskhkaysoS 0900 mefha isg 1600 meh olajd 
2022 iema;euznrA 19 jk osk isg 2022 Tlaf;danrA ui 11 jk osk f;la ksl=;a lrkq ,nk w;r" 
huz .eKquzlrefjl= fj; fgkavrh m%Odkh lsrSfuka miq us<os .ekSu m%;sfCIam lrkq ,enqjfyd;a 
fyda olajd we;s oskg bj;a lr .ekSug wfmdfydi;a jqjfyd;a tu uqo, wdmiq f.jkq fkd,efnz' 

 
  iuzmqrAK jdyk i|yd ^ieye,a,q iy nr jdyk&   re' 15"000'00 
   

jdyk 
wxlh 

jdyk 
jrA.h 

ksIamdos; jrAIh 

kdy 1141 ldrA 1998 
kdy 5175 ldrA 1999 
kdy 7330 fndf,frda lenz 2007 
kdy 7341 fndf,frda lenz 2007 

   
  iuzmqrAK jdyk i|yd h;=remeos     re'  5"000'00 
 

jdyk 
wxlh 

jdyk 
jrA.h 

ksIamdos; jrAIh 

නාහ 3845 h;=remeos 2008 

නාහ 7940 h;=remeos 2005 

නාහ 8880 h;=remeos 2007 

නාහ 9928 h;=remeos  2007 

නාහ 9929 h;=remeos 2007 

නාහ 3857 h;=remeos 2007 
 
   
   
 
 
 
 



 
 
 
 

jdyk iqkanqka  ^ieye,a,q yd nr jdyk&    re'  7"500'00   
    

jdyk 
wxlh 

jdyk jrA.h 

නාහ 7321 බ ොබෙබ ෝ කැබ් 
නාහ 7307 බ ොබෙබ ෝ කැබ් 
නාහ 7319 බ ොබෙබ ෝ කැබ් 
නාහ 7345 බ ොබෙබ ෝ කැබ් 

 
  f;d. 01 ^iqkanqන් අත් ට්රැක්ටර් -04 Lot tlla jYfhka)  re'   7,500'00 
  f;d. 02 ^iqkanqka h;=remeos-06 Lot tlla jYfhka)  re'   5,000'00   
   

3' jslsKSug we;s fiajhg wfhda.H jdyk 2022 iema;euznrA 19 jk osk isg 2022 Tlaf;danrA 
ui 11jk osk olajd Y%S,xkdfk! .euqKq" je,sir" rd.u Y%S ,xld kdjsl yuqod jsl=Kquz wx.kfhaoS 
0900 meh isg 1600 meh olajd rcfha jev lrk oskhkaysoS mrSCId lr ne,sh yels jk w;r" 
meusfKk mqoa.,hska ;u cd;sl ye|qkuzm; fyda j,x.= yeoqkquzm;la /f.k wd hq;=h' 

 
4' 2022 Tlaf;danrA ui 12 jk osk 1400 meh jk f;la fgkavrA m;a Ndr.kq ,nk w;r" 
fj,dj blaujQ jydu Y%S ,xld kdjsl yuqod uQ,ia:dkfhaoS bosrsm;a jQ fgkavrA m;a jsjD; lrkq 
,nk w;r" jevs jsia;r oq'l' wxl 011 -7193375 u.ska ,nd.; yel' 

 
 
 
 
 
 iNdm;s" 
 fomdrA;fuzka;= m%iuzmdok lusgqj 
 Y%S ,xld kdjsl yuqod uQ,ia:dkh" 
 ;e'fm' 593" 
 fld<U - 01'   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



திழ் மொறிமபர்ப்பு 

மபறுகை அமிலித்தல் 

இயங்கை ைடற்பகடக்குச் ம ொந்தொன பொலகனக்குதலொத லொைன லிற்பகன 

 இயங்கை ைடற்பகடக்குச் ம ொந்தொன பொலகனக்குதலொத லொைனங்ைகர  
லிற்பகன ம ய்லதற்ைொை திகைக்ைர மபறுகைக் குழு தகயலரினொல் 2022, அக்டடொபர் 
12 ஆம் திைதி இயங்கை ைடற்பகட தகயகைம், தபொல் மபட்டி இய.593, மைொழும்பு 01 
என்ம லியொ த்தில் கலத்து முத்திக இடப்பட்ட லிகய னுக்ைள் ஏற்றுக் 
மைொள்ரப்படும். அது மதொடர்பொன லிபங்ைளும் நிபந்தகனைளும் பின்லருொறு. 

1. லிற்பகனக்குரி லொைனங்ைரில் ஒன்டமொ அல்யது அதற்கு டற்பட்ட 
எண்ைிக்கைக்கு லிகய னு  ர்ப்பிக்ைப்படயொம். ஒவ்மலொரு லொைனத்துக்கும் 
ற்றும் மதொகைக்கும் (Lot) தனித் தனிொை லிகய குமிக்ைப்பட்ட லிகய னுக்ைள் 
 ர்ப்பிக்ைப்பட டலண்டும்.  
 

2. லிகய னு ைட்டைொை திருப்பிச் ம லுத்தப்படொத ரூ.500/- ற்றும் ஒவ்மலொரு 
லொைனத்துக்கும் / மதொகைக்கும் (Lot) ைீழ் குமிப்பிடப்படும் லகைில் பிகைப் 
பைம் ம லுத்தப்பட டலண்டும். அப்பைம் தகயக நிதி பைிப்பொரரிடம் ைொ ொை 
ம லுத்தப்பட டலண்டும். அதற்ைொை லறங்ைப்படும் பற்றுச் ீட்டுைள் 2022, ம ப்டம்பர் 
19 ஆம் திைதி முதல் 2022, அக்டடொபர் 11 ஆம் திைதி லக லொத்தின் டலகய 
நொட்ைரில் 0900 ைி முதல் 1600 ைி லக  இ.ை.ப.ை. மைமுனு ொை, 
மலயி ,  ிடஷ்ட பைிொரர் அதிைொரி (பண்டை ொகய மபொறுப்பொரர்) இடம் 
கைரிக்ைபட்ட பின்னர், லிகய னுப் பத்திங்ைள் லினிடொைிக்ைப்படுலதுடன், 
லிகய னு லறங்ைப்பட்ட பின்னர், எலரும் மைொள்லனலொரர் மைொள்லனவு 
ம ய்லகத நிொைரித்தொல், அப்பைம் திருப்பிச் ம லுத்தப்பட ொட்டொது. 

முழு லொைனத்துக்கு (இயகு ற்றும் ைன லொைனங்ைள்)   ரூ.15,000.00 

லொைன இயக்ைம் லொைன லகை உற்பத்தி லருடம் 
ைப 1141 ைொர் 1998 
ைப 5175 ைொர் 1999 
ைப 7330 மபொயடொ மைப்  2007 
ைப 7341 மபொயடொ மைப் 2007 

 

முழு லொைனத்துக்கு டொட்டொர் க க்ைிள்ைள்     ரூ.5,000.00 

லொைன இயக்ைம் லொைன லகை உற்பத்தி லருடம் 
ைப 3845 டொட்டொர் க க்ைிள் 2008 
ைப 7940 டொட்டொர் க க்ைிள் 2005 
ைப 8880 டொட்டொர் க க்ைிள் 2007 
ைப 9928 டொட்டொர் க க்ைிள் 2007 
ைப 9929 டொட்டொர் க க்ைிள் 2007 
ைப 3857 டொட்டொர் க க்ைிள் 2007 

 



 

 

லொைன இடிபொடுைள் (இயகு ற்றும் ைன லொைனங்ைள்)   ரூ.7,500.00 

லொைன இயக்ைம் லொைன லகை 
ைப 7321 மபொயடொ மைப் 
ைப 7307 மபொயடொ மைப் 
ைப 7319 மபொயடொ மைப் 
ைப 7345 மபொயடொ மைப் 

 

மதொகை 01 (இடிபொடகடந்த உறவு இந்திங்ைள்- 04 ஒரு Lot ஆை)  ரூ.7,500.00 

மதொகை 02 (இடிபொடகடந்த டொட்டொர் க க்ைிள்ைள்- 06 ஒரு Lot ஆை) 
 ரூ.5,000.00 

 

3. லிற்பகனக்குரி பொலகனக்குதலொத லொைனங்ைகர 2022, ம ப்டம்பர் 19 ஆம் திைதி 
முதல் 2022, அக்டடொபர் 11 ஆம் திைதி லக அ  டலகய நொட்ைரில் 0900 ைி 
முதல் 1600 ைி லக  இ.ை.ப.ை. மைமுனு ொை, மலயி ,  இயங்கை 
ைடற்பகட லிற்பகனத் மதொகுதிில் பொர்லிடயொம். லருகை தருடலொர்  டத ி 
அகடொர அட்கட அல்யது ம ல்லுபடிொகும் அகடொர அட்கடகக் மைொண்டு 
ல டலண்டும். 
 

4. 2022, அக்டடொபர் 12 ஆம் திைதி 1400 ைி லக லிகய னு ஏற்றுக் 
மைொள்ரப்படுலதுடன், இயங்கை ைடற்பகட தகயகைத்தில்  ர்ப்பிக்ைப்பட்ட 
லிகய னுக்ைள் டநம் ைறிந்த உடன் திமக்ைப்படும். டலும் லிபங்ைகர மதொ.டப. 
இயக்ைம்      011 – 7193375 இன் மூயம் மபற்றுக் மைொள்ரயொம். 
 

தகயலர், 
திகைக்ைர மபறுகைக் குழு, 
இயங்கை ைடற்பகட தகயகைம், 
த.பொ. மபட்டி 593, 
மைொழும்பு – 01. 
 


