
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, Хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан  

бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл 

 

 Улаанбаатар хот                                                                                                                                     Хамрах хугацаа: 2015 оны 06 сарын 01-нээс 06 –р сарын 15 

 
№ 

Тухайн жилд 
худалдан авсан 

бараа, ажил, 
үйлчилгээний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээ, хүчин 

чадал 

Батла
гдсан 
төсөв

т 
өртөг 

Гэрээн
ий дүн 

Худалдан 
авах 

ажиллагаанд 
мөрдсөн 

журам 

Захиалагчийн 
баталсан 

тендерийн баримт 
бичиг* 

Тендерт 
шалгарсан 
оролцогчи

йн товч 
мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

Тендерт 
шалгараагүй 
оролцогчийн 

товч 
мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

1 

Чингисийн өргөн 
чөлөөний 
тусгаарлах 
зурвас 4 ширхэг 
тэмээний 
баримал бүтээж, 
байрлуулах ажил 
/2,3 дахь 
тэмээний 
баримал/ 

 
 
 

80,000 

 
 
 

69,900 

 
 
 

Харьцуулалты
н арга 

Хан-уул дүүргийн 1 
дүгээр хороо, 

чингисийн өргөн 
чөлөөнд “торгоны 

зам” уран баримлыг 
барьж байгуулах 

ажлыг худалдан авах 
тендерийн баримт 

бичиг 
 

 
 

Арт Импекс 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

 
 
 

1.Хүннү тэрэг 
ХХК, 

2. Сиарч ньюс 
ХХК, 

3. Хүмэн степ 
ХХК 

Урилга хүргүүлж, 
тендерийн баримт 

бичиг худалдан 
авсан боловч Арт 
Импекс ХХК-ниас 

өөр материал 
ирүүлсэн 

байгууллага 
байхгүй. 

2 

Чингисийн өргөн 
чөлөөний 
тусгаарлах 
зурвас 4 ширхэг 
тэмээний 
баримал бүтээж, 
байрлуулах ажил 
/2,3 дахь 
тэмээний 
баримал/ 

 
 
 

80,000 

 
 
 

69,800 

 
 
 

Харьцуулалты
н арга 

Хан-уул дүүргийн 1 
дүгээр хороо, 

чингисийн өргөн 
чөлөөнд “торгоны 

зам” уран баримлыг 
барьж байгуулах 

ажлыг худалдан авах 
тендерийн баримт 

бичиг 
 

 
 
 

Медбенефи
т ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Уран 
баримал 

ХХК, 
2. Чимэглэл 

хийц ХХК, 
3. Урлаг арт 

ХХК 

Урилга хүргүүлж, 
тендерийн баримт 

бичиг худалдан 
авсан боловч 

Медбенефит ХХК-
ниас өөр материал 

ирүүлсэн 
байгууллага 

байхгүй. 

3 

Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайд 
байрлуулах 
амралтын сандал 
нийлүүлэх 

 
 
 

50,000 

 
 
 

37,500 

 
 
 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайд 

байрлуулах 
амралтын сандал 

нийлүүлэх тендерийн 
баримт бичиг 

 
 
 
 

Стийл арт 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Бармаш 
ХХК 

2. Түмэн 
техно ХХК, 

3. УБТЗ-ын 
Төв 

1 Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2 Санал болгож 
буй сандалны 

загвар нь 
техникийн 



 /Багц №01: 
Орчин үеийн 
загвар шийдэл 
бүхий түшлэгтэй/ 

 засварын 
үйлдвэр 

4. Сан оргиу 
ХХК 

шаардлага 
хангаагүй. 

3 Татварын өр 
төлбөртэй. 

4 Санал болгож 
буй сандалны 

загвар нь 
техникийн 
шаардлага 
хангаагүй. 

4 

Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайд 
байрлуулах 
амралтын сандал 
нийлүүлэх 

 /Багц №02: 
Уламжлалт, 
үндэсний загвар 
шийдэл бүхий 
түшлэгтэй/ 

 
 
 

50,000 

 
 
 

25,080 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайд 

байрлуулах 
амралтын сандал 

нийлүүлэх тендерийн 
баримт бичиг 

 

 
 
 
 

Сан оргиу 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Стийл арт 
ХХК, 

2. УБТЗ-ын 
Төв 

засварын 
үйлдвэр 

 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Татварын өр 
төлбөртэй. 

5 

Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайд 
байрлуулах 
амралтын сандал 
нийлүүлэх 

 /Багц №02: 
Уламжлалт, 
үндэсний загвар 
шийдэл бүхий 
түшлэгтэй/ 

 
 
 

50,000 

 
 
 

15,625 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайд 

байрлуулах 
амралтын сандал 

нийлүүлэх тендерийн 
баримт бичиг 

 

 
 
 
 

Түмэн 
техно  ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Бармаш 
ХХК 

2. Стийл арт 
ХХК, 

3. УБТЗ-ын 
Төв 

засварын 
үйлдвэр 

4. Сан оргиу 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

3. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй, 
татварын өр 
төлбөртэй. 

4. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

6 
Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайд 

 
 

50,000 

 
 
 

30,000 

 
 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайд 

байрлуулах хогийн 

 
 
 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

1. Түмэн 
төмөрт ХХК 

2. Эл меко 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үний санал 
ирүүлээгүй. 



байрлуулах 
хогийн сав 
нийлүүлэх 
/Багц№01: Орчин 
үеийн загвар 
шийдэл бүхий 
ангилдаг хогийн 
сав/ 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

сав нийлүүлэх 
тендерийн баримт 

бичиг 
 

Стийл арт 
ХХК 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

3. Түмэн 
техно ХХК 

4. УБТЗ-ын 
Төв 

засварын 
үйлдвэр 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

3. Санал 
болгосон 

хогийн сав нь 
техникийн 
шаардлага 
хангаагүй. 

4. Санал 
болгосон 

хогийн сав нь 
техникийн 
шаардлага 
ханаагүй, 

татварын өр 
төлбөртэй. 

7 

Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайд 
байрлуулах 
хогийн сав 
нийлүүлэх 
/Багц№02: 
Уламжлалт, 
үндэсний загвар 
шийдэл бүхий 
ангилдаг хогийн 
сав/ 

 
 

50,000 

 
 

30,000 

 
 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайд 

байрлуулах хогийн 
сав нийлүүлэх 

тендерийн баримт 
бичиг 

 

 
 
 

Стийл арт 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

1. Түмэн 
төмөрт ХХК 

2. Эл меко 
ХХК 

3. УБТЗ-ын 
Төв 

засварын 
үйлдвэр 

1. Хамгийн бага 
үний санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

3. Санал болгосон 
хогийн сав нь 

техникийн 
шаардлага 
ханаагүй, 

татварын өр 
төлбөртэй. 

8 

Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж талбайд 
байрлуулах 
хогийн сав 
нийлүүлэх 
/Багц№02: 
Уламжлалт, 
үндэсний загвар 

 
 

50,000 

 
 

12,250 

 
 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайд 

байрлуулах хогийн 
сав нийлүүлэх 

тендерийн баримт 
бичиг 

 

 
 
 

Түмэн 
техно ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

1. Түмэн 
төмөрт ХХК 

2. Эл меко 
ХХК 

3. УБТЗ-ын 
Төв 

засварын 
үйлдвэр 

1. Хамгийн бага 
үний санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

3. Санал 
болгосон 

хогийн сав нь 
техникийн 



шийдэл бүхий 
ангилдаг хогийн 
сав/ 

шаардлага 
ханаагүй, 

татварын өр 
төлбөртэй. 

 

ХЯНАСАН: ТХХУХ-ийн ДАРГА                                                  Т.БАТБАЯР 

 

НЭГТГЭСЭН: ТХХУХ-ийн мэргжилтэн                                               Э.ДАВААХАТАН 


