Худалдан авах ажиллагаагтайлагнах
журмын 1 дүгээр хавсралт
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УЛААНЁААТАР ХОТЩН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 2016 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ
ЕРӨНХИИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр1: Хот тохижуулах урсгал зардал

1
1

2

2
Хотын нийтийн эзэмшлийн
гудамж, талбайн явган хүний
замын алаг хавтан нөхөж,
сэргээн засварлах
Нийтийн эзэмшлийн гудамж
талбайд 50- 100 м тутамд
стандартын шаардлага хангасан
хогийн сав байрлуулах

Гэрээ
дуусгавар
болох, дүгнэх
огноо

Гэрээ
байгуулах
эрх олгох
огноо4

Батлагдсан
төсөвт
өртөг2
(мян.төг)

Тендер
зарлах огноо

№

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

Унэлгээний
хороо
байгуулах
огноо

Х уд алд ан авах аж ил л ага ан д мердөх хугацаа
Худалдан
авах
ажиллага
анд
мөрдөх
журам3

3

5

7

8

9

10

150.000

хтш

2015.03.05

2015.03.20

2015.04.03

2015.05.01

80.000

хтш

2016.02.02

2016.03.02

2016.03.16

2016.06.15

Тайл бар, тод руулга

11
НЗД-ын баталсан 2016 оны хот тохижилтын
зардлын задаргааны дагуу сэргээн засварлах
гудамжуудыг багцад хувааж 5-6 багц болгон
харьцуулалтын тендер шалгаруулалт явуулна.
2-3 төрлийн загвартай хогийн савыг 2016 онд
хотын
гудамжид байрлуулахаар төлөвлөж
байна.
Иймд 2-3 багц болгон харьцуулалтын тендер
шалгаруулалт явуулна.

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 хэрэгцээнд батлагдсан нийт төсөвт өртөг(хэрэв уг худалдан авах ажиллагаа нь нэг жилээс дээш хугацаагаар үргэлжлэх
бол эөвхөн тухайн жилийнхийг бус нийт төсөвт өртгийг бичнэ)-ийг ойлгоно.
3 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 үндэслэлийг тайлбар, тодруулга гэсэн багананд бичнэ.
4 Тендер зарласнаас гэрээ Оайгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаа нь тендерийн баримт бичигт тусгах тендер хүчинтэй байх хугацаатай тэнцүү байна.
1

I

3
4

5

6
7
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Нийтийн эзэмшлийн талбайд
сандал үйлдвэрлэж байрлуулах
ажил
Ногоон байгууламжийн хөрсийг
ариутгах
Ургамлын өвчин, хортон
шавьжтай тэмцэх зардал /1-р үе
шат/
Ургамлын өвчин, хортон
шавьжтай тэмцэх зардал /2-р үе
шат/
Төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн
ариутгал халдваргүйжилтийн
ажил
Зуслангийн бохирын цооног,
нийтийн бие засах газар, хогийн
цэгт ариутгал
халдваргүйжүүлэлт хийх ажил

100.000

ХТШ

80,000

ХТШ

75,000

2016.03.02

2016.03.16

2016.06.15

2016.02.02

2016.04.15

2016.06.05

2016.06.30

ХТШ

2016.02.02

2016.04.23

2016.05.12

2016.06.15

75,000

ХТШ

2016.02.02

2016.07.17

2016.07.29

2016.08.30

45,000

ХТШ

2016.02.02

2016.05.07

2016.05.18

2016.06.30

70,000

ХТШ

2016.02.02

2016.05.07

2016.05.18

2016.06.30

2016.02.02

Хур хог цэвэрлэгээ
9

10

11

12

Зуслан ногоон бүсэд нийтийн
бие засах газар байгуулах
Гэр хорооллын нийтийн
эзэмшлийн гудамж, талбайн
бохирдол ихтэй хөрсийг
ариутгаж, халдваргүйжүүлэх

Халтиргаа гулгаа арилгах, цас
мөс хайлуулах тусгай
зориулалтын бодис худалдан
авах

204,000

ХТШ

2016.02.02

2016.04.15

2016.05.18

2016.06.22

80,000

хтш

2016.02.02

2016.04.15

2016.04.25

2016.06.30

200,000

нтш

2016.02.02

2016.04.15

2016.05.18

2016.07.15

260,250

нтш

2016.02.02

2016.04.15

2016.05.18

2016.06.30

3-4 төрлийн загвартай амралтын сандлыг 2016
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.

Хотын хэмжээнд хур хог хаягдлыг цэвэрлэхэд их
хэмжээний хүн хүч, техник хэрэгсэл шаардагдах
бөгөөд
тэдгээрийг
нэгэн
зэрэг
татан
оролцуулахад уг ажпыг дүүрэг бүрээр нь багц
болгон ХТШ явуулах шаардлагатай. /СХД, БЗД,
ХУД-ийн нутаг дэвсгэрт хур хог цэвэрпэх
ажлыг 3 багц бопгон харьцуулалтын тендер
шалгаруулалтын
журмаар
зохион
байгуулахаар төлөвлөв.1
Зуслангийн 4 байршилд нийтийн бие засах
газар байрлуулна.
Мэргэжлийн байгууллагаас хийгдсэн судалгаанд
үндэслэн
хөрсний
бохирдол
ихтэй
гэр
хорооллын гудамж, талбайн тоо хэмжээг
тодорхойлж, уг ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй
байгүуллага гүйцэтгүүлнэ.
Нийт 420,0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2015-2016
оны өвөлжилтийн нөхцөл байдал хүндэрч
болзошгүй
байгаа
тул
хотын
Ерөнхий
менежерийн
2016.01.07-ны
өдрийн
Эрх
шилжүүлэх тухай А/01 дүгээр тушаалаар 159,75
сая төгрөгөөр
цас мөс хайлуулах бодис
худалдан авах эрхийг Нийтийн үйлчилгээний
Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-т шилжүүлсэн.
Дээрх тушаалаар худалдан авах ажиллагааг
тендерийн тухай хуулийн 34.1.5 дахь заалтын
дагуу шууд худалдан авахаар шийдвэрлэсэн.
Үлдсэн 260,2 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 20162017 оны өвөл бэлтгэлд хэрэглэх бодисыг
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13

14

15

16

Нийтийн эзэмшлийн гудамж,
талбайн сандал, хогийн савыг
засварлах, нөхөн сэргээх
Хөшөө дурсгалыг сэргээн
засварлах
Нийтийн эзэмшлийн эд
хөрөнгийн ашиглалатыг
сайжруулах ажил
Усан оргилууруудыг сэргээн
засварлах ажил

25,000

ХТШ

2016.02.02

2016.03.16

2016.03.24

2016.05.02

100,000

ХТШ

2016.02.02

2016.03.02

2016.03.16

2016.06.15

80,000

ХТШ

2016.02.02

2016.03.02

2016.03.16

2016.12.01

50,000

ХТШ

2016.02.02

2016.05.04

2016.05.12

2016.06.05

худалдан авна.
Эвдрэл, гэмтэлтэй сандал хогийн савыг сэргээн
засварлаж, дахин байршуулна.
Засварлах шаардлагатай хөшөө дурсгалын
судалгааг гаргаснаар урсгал засварын ажлыг
мэргэжлийн байгууллагуудаар
гүйцэтгүүлнэ.
Олон хөшөөг засварлах учраас харьцуулалтын
тендер шалгаруулалтын журмаар явуулна
Ашиглалт, засвар гүйцэтгэх обьектын судалгааг
2016 оны 1-р улиралд багтаан гаргаж, гүйцэтгэгч
байгууллагуудыг шалгаруулна.
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1
1

2
3
4

3

Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлыг
бууруулах

4

5

6

7

Гэрээ дуусгавар
болох үнэлэх
огноо

2
За, б магистраль шугамын холбоос 2ф200ммийн голчтой 480 хос метр шугамын өргөтгөлийн
ажил /ЧД/
Бохир усны Хайлааст коллекторт аж ахуйн
нэгжүүдийг холбох /ЧД, 13-р хороо/
Ус түгээх цэг барих /ЧД/

Гэрээ байгуулах
эрх олгосон
огноо

Батлагдсан
төсөвт
өртөг(мян.
төг)

Тендер зарлах
огноо

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

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний
хороо байгуулах
огноо

№

Худалдан авах
ажиллагаанд мөрдөх
журам

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө
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625.0

НТШ

2016.02.01

2016.03.01

2016 05.01

2016.08.01

136.0

НТШ

2016.01.15

2016.01.20

2016.05.01

2016.07.30

43.0

хтш

2016.01.15

2016.02.20

2016.04.15

2016.06.30

500.0

нтш

2016.01.15

2016.02.01

2016.05.01

2016.07.30

Тайлбар, тодруулга

9

№

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

Батлагдсан
төсөвт
өртөг(мян.
төг)

1

2

3

4

5

6

7

Гэрээ дуусгавар
болох үнэлэх
огноо

Гэрээ байгуулах
эрх олгосон
огноо

Тендер зарлах
огноо

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний
хороо байгуулах
огноо

Худалдан авах
ажиллагаанд мөрдөх
журам

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө

8

1

Хотын гол болон туслах авто замуудын засвар,
арчлалт

3000.0

ХТШ

2016.01.15

2016.03.14

2016.03.28

2016.07.01

2

Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засвар
шинэчлэлтийн ажил

500.0

ХТШ

2016.01.15

2016.03.14

2016.03.28

2016.09.01

3

Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажил

500.0

ХТШ

2016.01.15

2016.03.14

2016.03.28

2016.09.01

Тайлбар, тодруулга

9
АСЕМ-тай уялдуулан НАЗГ, ЗЦГ, НЕТГ,
НҮУБН
болон
бусад
мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран хотын гол болон
туслах зам, гүүрийн барилга байгууламжид
үзлэг, шалгалт хийж, хэрэгжүүлэх ажлын
задаргааны дагуу засварлах гудамжуудыг
багц болгон тендер шалгаруулалт явуулна.
Хотын хэмжээний гүүрүүдийн эвдрэл гэмлтийг
тодорхойлж, засварлах шаардлагатай гүүр,
хоолой, туннелийн жагсаалтын дагуу тендер
шалгаруулалт явуулна.
АСЕМ-тай уялдуулан НАЗГ, ЗЦГ, НЕТГ,
НҮУБН
болон
бусад
мэргэжлийн

4

Авто замын тэмдэглэгээний ажил

1500.0

ХТШ

2016.01.15

2016.03.14

2016.03.28

2016.09.01

5

Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар

500.0

ХТШ

2016.01.15

2016.03.14

2016.03.28

2016.07.01

6

Нийтийн
зогсоол

300.0

ХТШ

2016.01.15

2016.03.14

2016.03.28

тээврийн

хэрэгслийн

зориулалтын

1;
2016.09.01

[!•
7

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн сервер,
програм
хангамж,
гадна
дотно
тоног
төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалт

448.0

хтш

2016.01.15

2016.03.14

2016.04.14

2016.11.01

байгууллагуудтай хамтран хотын гол болон
туслах замын тэмдэг, хайс хийх тоо хэмжээ
гарсны дараа тендер шалгаруулалт явуулна.
АСЕМ-тай уялдуулан НАЗГ, ЗЦГ, НЕТГ,
НҮУБН
болон
бусад
мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран хотын гол болон
туслах замын тэмдэглэгээ хийх тоо хэмжээ
гарсны дараа тендер шалгаруулалт явуулна.
АСЕМ-тай уялдуулан НАЗГ, НҮУБН болон
бусад мэргэжпийн байгууллагуудтай хамтран
хотын гол болон туслах замын борооны ус
зайлуулах
шугамын
ажпын
задаргаа
батлагдсаны дараа тендер шалгаруулалт
явуулна.
ЗЦГ, НТГ-тай хамтран нийтийн тээврийн
хэрэгслийн зогсоолын байршлыг тодорхойлж,
тусгай
зөвшөөрөлтэй
байгууллагаар
гүйцэтгүулнэ.
Замын
хөдөлгөөний
удирдлагын төвийн
сервер, програм хангамж, гадна дотно тоног
төхөөрөмжийн арчлалт хамгаалалтын ажлын
тоо
хэмжээг
тодорхойлж,
тусгай
зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.
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