
කලම්බු ඩ ොක්යාඩ් පීඑල්සී 

අබලි දYYYව& විකිණීම සඳහා ඩෙන් ර් කැ[වීමයි 

 
අප ආයතනය තුල එකතු වන පහත ස[හන් අබලි අයිතමයන් විකිණීම සඳහා මුද Y` තබන ලද මිළ ගණන් 

කැඳවනු ලැබේ. 

විස්තර : 
S/No DESCRIPTION Availability (Approx. 01-02 Months) 

01 Aluminum Scrap 01 M/Ton 

02 Aluminum Anode Scrap 01 M/Ton 

03 Brass Scrap 01 M/Ton 

04 Brass Shaving Scrap 01 M/Ton 

05 Bronze Scrap 01 M/Ton 

06 Bronze Shaving Scrap 01 M/Ton 

07 Copper Scrap 01 M/Ton 

08 Copper Winding Wire Scrap 01 M/Ton 

09 Copper Shaving Scrap 01 M/Ton 

10 Zinc Anodes Scrap 01 M/Ton 

11 PVC Coated Copper Electrical Wire Scrap 01 M/Ton 

12 Plastic Welding Spools (Bobbin) 01 M/Ton 

13 Stainless Steel Scrap 01 M/Ton 

14 Polypropylene Ropes (used)  01 M/Ton 

15 Grit Bags (Polysack  Jumbo Bags)                        01 No 

16 Lead Scrap 01 M/Ton 

 

මිල ගණන් ඉදිරිපත් කල යුතු ආකාරය 

- පළමු අවස්ථාව   - අපනයන බලස (බලපත Y ලාභීන් සඳහා පමණයී) 

- බදවන අවස්ථාව - බේශීය පාවිච්චිය සඳහා (මධ&ම පරිසර අධිකාරිබයහි අවසරය ලත්) 
 

 බෙන්ඩර් ගාස්තු   -   ආපසු බනොබගවනු ලබන     -   රු.    2,500.00 
                                     -   ආපසු බගවනු ලබන             -   රු. 10,000.00 

 

 බෙන්ඩර් පත Y         -  අAක  223, ජයන්ත මල්ලිමාරච්චි මාවත, බකොලඹ 14 හි, පිහිටි බඩොක්යාඩ් බජනරල් 

ඉAජිනියරින් සර්විසස ් (පුේගලික) සමාගබමහි ගණකාධිකාරි බවත 2017.10.16 දින සිෙ 2017.10.20 දක්වා 
(සතිබේ දිනවල බප.ව 9.00 සිෙ ප.ව. 4.00 දක්වා) අදාල බෙන්ඩර් ගාසත්ු බගවා ලබා ගත හැක.  
 

සැ.යු : ඉහත සඳහන් අයිතමයන් විකිනීබේදී මධ&ම පරිසර අධිකාරිබයහි අවසර පත Y ලාභීන් ස[හා පYමුඛත්වය ලබා 

බදනු ලැබේ. ( බලපත Y හිමි අය බහෝ ආයතන, එම බලපත Yයන්හි පිෙපතක් බෙන්ඩර් පත Yයෙ ඇමිණිය යුතු බේ. 

 
මිල ගණන් බහා එවනු ලබන කවරබේ ඉහළ වේ බකලවර අපබේ බයොමු අAකය වන SMCD/T/09/2017 යන්න 

ස[හන් කර 2017.10.21 මධ&හන 12.00 ෙ බහො~ ඊෙ බපර බෙන්ඩර් පත් නිකුත් කල ලිපිනබේ තබා ඇති බපට්ටියෙ 

බහාලිය යුතු බේ. පසුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන සහ තැපැල් මගින් එවනු ලබන බෙන්ඩර් පත Y බාර ගනු බනොලැබේ. 
 

වැඩි විස්තර ස[හා කරුණාකර විමසන්න. 

 
සාමාන&`ධිකාරී (සැපයුම් දාම කලමණාකරනය) 

කලම්බු ඩ ොක්යාඩ් පීඑල්සී, 

ඩකොළඹ වරාය, 

ඩකොළඹ 15. 

දු.ක.  011-2429000 සහ 011-2429057 

 

 


