Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах
журмын 1 дүгээр хавсралт

БАТЛАВ.

МАЯГТ 1

У Л М Н Б А ^ Т А Р .Х О Т Ы Н ЕРӨ НХИ Й М ЕН ЕЖ ЕР
БӨ ГӨ Ө Д ЗАХ И Р АГЧ И Й Н А Ж ЛЫ Н АЛБАНЫ

УЛААНБ#^ТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ
ЕРӨНХИЙТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Санхүүжилтийн эх үүсвэр1: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө
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Баянзүрх дүүргийн 28-р
хорооны айл өрхийн
цахилгаан хангамжийг
сайжруулах ажил 10кВ-ын
ЦДАШ, 10/0,4кВ-ын дэд
өртөө, 0,4кВ-ын
ЦДАШ
тоолуурын хамт
Баянзүрх дүүргийн 9-р
хорооны айл өрхийн
цахилгаан хангамжийг
сайжруулах ажил 10кВ-ын
ЦДАШ, 10/0,4кВ-ын дэд
өртөө, 0,4кВ-ын
ЦДАШ
тоолуурын хамт
Баянзүрх дүүргийн 8-р
хорооны айл өрхийн

Тенде

Худалдан авах
ажиллагаанд
мөрдөх журам3

п гн п п

Батлагдсан
төсөвт
өртөг2
(сая.төг)
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эний
хороо
байгуу
лах

№

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тухайн жилд худалдан авах
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Тайлбар, тодруулга

10

11

2015.08.01

Нийслэлийн Засаг даргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

<+’

410,0

113,2

51,0

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

Харьцуулалты

2015.01.19

2015.01.19

2015.02.26

2015.04.15

2015.02.26

2015.04.15

2015.08.01

Нийслэлийн Засагдаргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

2015.04.01

2015.04.15

2015.07.01

Нийслэлийн Засаг даргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны

1 Төсвийн хөрөнгө оруулалт, урсгал төсөв, өөрийн хөрөнгө, зээл, тусламжийн хөрөнгийн аль нь болохыг ялгаж бичнэ. Санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр
төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулна.
2 Батлагдсан төсөв гэдэгт тухайн жилийн хэрэгдээнд батлагдсан нийт төсөвт өртөг(хэрэв уг худалдан авах ажиллагаа нь нэг жилээс дээш хугадаагаар ургэлжлэх
Сол зөвхөн тухайн жилийнхийг бус нийт төсөвт өртгийг бичнэ)-ийг ойлгоно.
1 Энэ баганад хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан журмаас аль тохирохыг сонгож бичнэ. Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам - НТШ, Хязгаарлагдмал тендер
шалгаруулалтын журам - ХТШ, Харьцуулалтын арга - ХА, Шууд гэрээ байгуулах - ШГБ, Тендер шалгаруулалтгүй шууд худалдан авах - ШХА гэж товчилж тэмдэглэнэ.
Х э р э в НТШ-аас өөр журам хэрэглэх бол уг журмыг хэрэглэх болсон үндэслэлийг тайлбар, тодруулга гэсэн багананд бичнэ.
1 Тендер зарласнаас гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаа нь тендерийн баримт бичигт тусгах тендер хүчинтэй байх хугацаатай тэнцүү байна.
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цахилгаан хангамжийг
сайжруулах ажил 10кВ-ын
ЦДАШ, 10/0,4кВ-ын дэд
өртөө, 0,4кВ-ын
ЦДАШ
тоолуурын хамт
Баянзүрх дүүргийн 5 -р
хорооны айл өрхийн
цахилгаан хангамжийг
сайжруулах ажил 10кВ-ын
ЦДАШ, 10/0,4кВ-ын дэд
өртөө, 0,4кВ-ын
ЦДАШ
тоолуурын хамт
Сонгинохайрхан дүүргийн
21-р хорооны Ар гүнтийн айл
өрхийн цахилгаан
хангамжийг сайжруулах
ажил 10кВ-ын ЦДАШ,
10/0,4кВ-ын дэд өртөө,
0,4кВ-ын
ЦДАШ
тоолуурын хамт
Хан-Уул дүүргийн 12-р хороо
Малчы 1, 2, 3-р гудамжны
айл өрхийн цахилгаан
хангамжийг сайжруулах
ажил 10кВ-ын ЦДАШ,
10/0,4кВ-ын дэд өртөө,
0,4кВ-ын
ЦДАШ
тоолуурын хамт
Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо
Туул тосгоны, ЗБ гудамжны
айл өрхийн цахилгаан
хангамжийг сайжруулах
ажил 10кВ-ын ЦДАШ,
10/0,4кВ-ын дэд өртөө,
0,4кВ-ын
ЦДАШ
тоолуурын хамт
Сүхбаатар дүүргийн 20-р
хороо Цээний амны айл
өрхийн цахилгаан
хангамжийг сайжруулах
ажил
Сүхбаатар дүүргийн 20-р
хороо Хадатын амны айл
өрхийн 0,4кВ-ын СИП
кабелийн шинэчлэлийн ажил

нтендер
шалгаруулалт

222,7

38,0
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Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

Харьцуулалты
нтендер
шалгаруулалт

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

93,4

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

108,8

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

20,0

Харьцуулалты
нтендер
шалгаруулалт

2015.01.19

өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

2015.01.19

Нийслэлийн Засагдаргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

2015.02.26

2015.04.15

2015.08.01

Нийслэлийн Засагдаргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

2015.01.19
2015.04.01

2015.01.19

2015 01.19

2015.02.26

2015.02.26

2015.04.15

2015.04.15

2015.04.15

2015.07.01

2015.08.01

2015.08.01

Нийслэлийн Засагдаргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

Нийслэлийн Засагдаргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

2015.01.19

Нийслэлийн Засагдаргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

2015.01.19

Нийслэлийн Засагдаргын 2015
оны 01 дүгээр сарын 19-ны
өдрийн А/49 дүгээр захирамжаар
эрх шилжин ирсэн ажил

2015.04.01

2015.04.01

2015.05.15

2015.04.15

2015.08.01

2015.07.01
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Улаанбаатар хотын шуурхай
удирдлага,
зохицуулалтын
төвийн техник хангамж, тоног
төхөөрөмж
Хотын авто зам, замын
байгууламжийн
засвар,
арчлалт
Авто
замын
хөдөлгөөн
зохицуулах
гэрэл
дохио,
техник
хэрэгсэл
шинээр
тавих, засварлах ажил

800,0

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

3000,0

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

1500,0

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

13

Гүүр, хоолой, туннеллийн
засвар шинэчлэлтийн ажил

500,0

14

Авто замын тэмдэг,
тоноглолын ажил

15

Авто замын тэмдэглэгээний
ажил

1500,0

16

Замын ус зайлуулах шугам,
худгийн засвар

500,0
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17

18

хайс

Нийтийн
тээврийн
хэрэгслэлийн
зориулалтын
зогсоол
Замын
хөдөлгөөний
удирдлагын төвийн сервер,
сүлжээ, шилэн кабель, тоног
төхөөрөмж

500,0

300,0

375,0

Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт
Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт
Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт
Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт
Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт
Нээлттэй
тендер
шалгаруулалт

2015.03.20

2015.04.10

2015.04.10

2015.03.25

2015.05.10

2015.10.30

2015.03.25

2015.05.10

2015.10.30

2015.03.25

2015.05.10

2015.10.30

2015 онд хэрэгжүүлэх ажпын
задаргааг гаргах ажил хийгдэнэ.
Задаргааг
хийсний
дараа
үнэлгээний хороо байгуулагдана.

Задаргаа гараагүй.

2015.04.10

2015.03.25

2015.05.10

2015.10.30

2015.04.10

2015.03.25

2015.05.10

2015.10.30

2015.04.10

2015.03.25

2015.05.10

2015.10.30

2015 онд хэрэгжүүлэх ажпын
жагсаалтын дагуу гол болон
туслах гудамж зам, гэрэл дохио,
тэмдэг, тэмдэглэгээ, хайс, ус
зайлуулах шугамын ажлын
задаргааг НАЗГ, ЗХУТ-өөс
боловсруулж дуусаад байна.

Задаргаа гараагүй.

2015.04.10

2015.03.25

2015.05.10

2015.10.30
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Санхүүжилтийн эх үүсвэр5: Хот тохижуулах урсгал зардал
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150.000

хтш

1

Хотын нийтийн эзэмшлийн
гудамж, талбайн явган хүний
замын алаг хавтан нөхөж,
сэргээн засварлах

2

Нийтийн эзэмшлийн гудамж
талбайд 50- 100 м тутамд
стандартын шаардлага хангасан
хогийн сав байрлуулах

150.000

3

Нийтийн эзэмшлийн талбайд
сандал үйлдвэрлэж байрлуулах
ажил

150.000

4

Ногоон байгууламжийн хөрсийг
ариутгах

2015.03.20

10

11

2015.04.03

2015.05.01

Хотын төвийн гудамжуудад тохижуулж,
засварлах гудамжуудыг багцад хувааж,
зэрэг гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

2015.04.15

2015.05.23

хтш

2015.03.05

2015.03.16

2015.04.15

2014.05.03

80,000

хтш

2015.03.05

2015.04.20

2015.06.05

2015.06.30

хтш

2015.03.05

2015.04.23

2015.05.12

2015.06.15

2015.03.05

2015.07.17

2015.07.29

2015.08.30

85,000

6

Ургамлын өвчин, хортон
шавьжтай тэмцэх зардал /1 үе
шат/

85,000

хтш

хтш

225,000

хтш

2015.03.05

2015.06.03

Тайлбар, тодруулга

9

2015.03.16

Ургамлын өвчин, хортон
шавьжтай тэмцэх зардал /1 үе
шат/

Гэр хороолол , орон сууцны
хорооллын доторх зэрлэг
ургамалтай тэмцэх зардал

2015.03.05

8

2015.03.05

5

7

7

Гэрээ
дуусгавар
болох, дүгнэх
огноо

Худалдан авах
ажиллагаанд
мөрдөх журам7

Гэрээ
байгуулах
эрх олгох
огноо8

Батлагдсан
төсөвт
өртөг6
(мян.төг)

Тендер
зарлах огноо

№

Тухайн жилд худалдан авах
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
төрел, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Үнэлгээний
хороо
байгуулах
огноо

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

2015.07.12

2015.08.15

2-3 төрлийн загвартай хогийн савыг
2015 онд хотын гудамжид
байрлуулахаар төлөвлөж байна. Иймд
2-3 багц болгон харьцуулалтын тендер
шалгаруулалт явуулна.
3-4 төрлийн загвартай амралтын
сандлыг 2015 онд хотын гудамжид
байрлуулахаар төлөвлөж байна. Иймд
3-4 багц болгон харьцуулалтын тендер
шалгаруулалт явуулна.

Энэхүү ажил нь ногоон байгууламжийн
агро технологийн дагуу 10 хоногт
багтаж хийгдэх ёстой тул хотын
гудамжуудыг базгцад хуваарилж, тус
бүрд нь ХТШ-ын ажил хийгдэнэ.
Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт их
хэмжээний
зэрлэг
ургамал
бүхий
талбайг 6-8 байгууллагатай гэрээ хийж,
гүйцэтгүүлэх шаардлагтай тул энэхүү
ажлыг олон багцад хувааж ХТШ-аар
явуулна.

5 Төсвийн хөрөнгө оруулалт, урсгал төсөв, өөрийн хөрөнгө, зээл, тусламжийн хөрөнгийн аль нь болохыг ялгаж бичнэ. Санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр
төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулна.
6 Батлагдсан төсөв гэдэгт тухайн жилийн хэрэгцээнд батлагдсан нийт төсөвт өртөг(хэрэв уг худалдан авах ажиллагаа нь нэг жилээс дээш хугацаагаар үргэлжлэх
бол зөвхөн тухайн жилийнхийг бус нийт төсөвт өртгийг бичнэ)-ийг ойлгоно.
1 Энэ баганад хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан журмаас аль тохирохыг сонгож бичнэ. Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам - НТШ, Хязгаарлагдмал тендер
шалгаруулалтын журам - ХТШ, Харьцуулалтын арга - ХА, Шууд гэрээ байгуулах - ШГБ, Тендер шалгаруулалтгүй шууд худалдан авах - ШХА гэж товчилж тэмдэглэнэ.
Хэрэв НТШ-аас өөр журам хэрэглэх бол уг журмыг хэрэглэх болсон ундэслэлийг тайлбар, тодруулга гэсэн багананд бичнэ.
8 Тендер зарласнаас гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаа нь тендерийн баримт бичигт тусгах тендер хүчинтэй байх хугацаатай тэнцүү байна.
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8

9

Төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн
ариутгал халдваргүйжилтийн
ажил
Зуслангийн бохирын цооног,
нийтийн бие засах газар, хогийн
цэгт ариутгал
халдваргүйжүүлэлт хийх ажил

45,000

ХТШ

2015.03.05

2015.03.25

2015.04.20

2015.06.05

70,000

ХТШ

2015.03.05

2015.03.25

2015.04.20

2015.06,05

10
Хур хог цэвэрлэгээ

11

Зуслан ногоон бүсэд нийтийн
бие засах газар байгуулах

204,000

ХТШ

2015.03.05

2015.04.15

2015.05.11

2015.06.22

80,000

ХТШ

2015.03.05

2015.04.15

2015.05.11

2015.07.06

Хотын хэмжээнд их хэмжээний хур хог
хаягдлыг цэвэрлэхэд их хэмжээний хүн
хүч,
техник
хэрэгсэл
шаардагдах
бөгөөд тэдгээрийг татан оролцуулахад
3-4 багц ХТШ явуулах шаардлагатай.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
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