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

бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл 

 

 Улаанбаатар хот                                                                                                                                 Хамаарах хугацаа:  2015 оны 06 сарын 15-наас 06-р сарын 30 

 
№ 

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 
Нийтийн 
эзэмшлийн 
ногоон 
байгууламжийн 
хөрс ариутгалын 
ажил /Багц№01/ 

40,000 
31,031 

 

 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон 

байгууламжийн хөрс 
ариутгалын ажил 

гүйцэтгүүлэх 
тендерийн баримт 

бичиг 

Ариун 
орчин ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

1. Мон грийн 
доктор ХХК 

2. Ургамал 
хамгааллын 
холбоо ТББ 

3. Хансудар 
ХХК 

4. Эко лайн 
ХХК 

5. ДДД андууд 
нөхөрлөл 

ТББ 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

3. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

4. Төсөвт өртгөөс 
давсан үнийн 

санал ирүүлсэн. 
5. Төсөвт өртгөөс 

давсан үнийн 
санал ирүүлсэн. 

2 
Нийтийн 
эзэмшлийн 
ногоон 
байгууламжийн 
хөрс ариутгалын 
ажил /Багц№02/ 

40,000 26,438 Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон 

байгууламжийн хөрс 
ариутгалын ажил 

гүйцэтгүүлэх 
тендерийн баримт 

бичиг 

Хансудар 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

1. Мон грийн 
доктор ХХК 

2. Ургамал 
хамгааллын 
холбоо ТББ 

3. Ариун орчин 
ХХК 

4. Эко лайн 
ХХК 

5. ДДД андууд 
нөхөрлөл 

ТББ 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

3. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

4. Төсөвт өртгөөс 
давсан үнийн 

санал ирүүлсэн. 



5. Төсөвт өртгөөс 
давсан үнийн 

санал ирүүлсэн. 

3 
Нийтийн 
эзэмшлийн 
ногоон 
байгууламжийн 
өвчин хортон 
шавьжтай тэмцэх 
1-р үе шатны 
ажил /Багц №01/ 

 
 

40,000 

 
 

37,250 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон 

байгууламжийн 
өвчин, хортон, 

шавьжтай тэмцэх 1-р 
үе шатны ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 
ЗАА/15-24/05 

Гарааны 
технологий
нинкубатор 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

Ургамал 
хамгааллын 

холбоо НҮТББ 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

4 
Нийтийн 
эзэмшлийн 
ногоон 
байгууламжийн 
өвчин хортон 
шавьжтай тэмцэх 
1-р үе шатны 
ажил /Багц 02/ 

 
 
 

50,000 

 
 
 

48,000 

 
 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон 

байгууламжийн 
өвчин, хортон, 

шавьжтай тэмцэх 1-р 
үе шатны ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 
ЗАА/15-24/05 

Ургамал 
хамгааллы

н эрдэм 
шинжилгээ

ний 
хүрээлэн 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Гарааны 
технологийн 

инкубатор ХХК 

Нийтийн 
эзэмшлийн ногоон 

байгууламжийн 
өвчин ортон 

шавьжтэй тэмцэх 
ажлыг 2 багцад 

зэрэг гүйцэтгэх хүн 
хүч, техникийн 

нөөц 
хязгаарлагдмал 

учраас 
шалгаруулах 

боломжгүй. /Уг 
ажил нь 

технологийн 
горимын дагуу 

богино хугацаанд 
хийгдэх учиртай/ 

5 Төвлөрсөн хогийн 
цэгүүдийн 
ариутгал 
халдваргүйжилти
йн ажил 

 
 

45,000 

 
 

44,550 

 
 

Харьцуулалты
н арга 

Төвлөрсөн хогийн 
цэгүүдийн ариутгал 
халдваргүйжилтийн 

ажил 
ЗАА/15-23/01 

Гарааны 
технологий
н инкубатор 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Эм Эй Эс 
Ти Эй ХХК 

2. Эрдэм 
мэдээлэл 

ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

6 Зуслангийн 
бохирын цооног, 

70,000 69,931 Харьцуулалты
н арга 

Зуслангийн бохирын 
цооног, нийтийн бие 

Гантуяа 
ЗБН 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

1. Эм би ди 
ХХК 

Урилга хүргүүлсэн 
боловч тендер 



нийтийн бие 
засах газар, 
хогийн цэгт 
ариутгал 
халдваргүйжүүлэ
лт хийх ажил 

засах газар, хогийн 
цэгт ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт 
ЗАА/15-23/,02 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

2. Илдэн гүн 
хошуу ХХК 

нээх хугацаанд 
тендерийн 
материал 

ирүүлээгүй. 

7 Баянзүрх 
дүүргийн нутаг 
дэвсгэр дэх хур 
хог цэвэрлэгээ 
ЗАА/15-23/03,  

72,809 72,650 Харьцуулалты
н арга 

Баянзүрх дүүргийн 
нутаг дэвсгэр дэх хур 
хог цэвэрлэгээ хийх 
ажлын тендерийн 

баримт бичиг 
ЗАА/15-23/03, 

Мөнхшагай 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Нутгийн их 
үйлс ХХК 

2. Тулгасайхан 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

8 Хан-Уул дүүргийн 
нутаг дэвсгэр дэх 
хур хог 
цэвэрлэгээ 
ЗАА/15-23/04,  

79,654 79,562 Харьцуулалты
н арга 

Хан-Уул дүүргийн 
нутаг дэвсгэр дэх хур 

хог цэвэрлэгээний 
ажил гүйцэтгүүлэх 
тендерийн баримт 

бичиг 
ЗАА/15-23/04 

Бра 
камерат 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Булган 
эдвисор 

сервис ХХК 
2. Өсөх 
золбоо ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 

ирүүлээгү 
2. Хамгийн бага 

үнийн санал 
ирүүлээгүй 

9 Сонгинохайрхан 
дүүргийн нутаг 
дэвсгэр дэх хур 
хог цэвэрлэгээ 
ЗАА/15-23/05, 

50,828 49,500 Харьцуулалты
н арга 

Сонгинохайрхан 
дүүргийн нутаг 

дэвсгэр дэх хур хог 
цэвэрлэгээний ажил 

гүйцэтгүүлэх 
тендерийн баримт 

бичиг ЗАА/15-23/05, 

Улаанбаата
р шинэчлэл 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Батмөнхүү ХХК Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

10 Арслантай 
гүүрэнд усан 
хөшиг бүхий 
тохижилтын ажил 
хийх 

71,000 
70,183 

Харьцуулалты
н арга 

Арслантай гүүрэнд 
усан хөшиг бүхий 
тохижилтын ажил 

хийх ажлын 
тендерийн баримт 

бичиг 

Хан-Урсгал 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Өгөөмөр 
уул ХХК 

2. Хөх тогоруу 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар хэтэрсэн 
үнийн санал 

ирүүлсэн. 

11 Зайсангийн 
гүүрэнд усан 
хөшиг бүхий 

80,000 
79,209 

Харьцуулалты
н арга 

Зайсангийн гүүрэнд 
усан хөшиг бүхий 
тохижилтын ажил 

Чойсамбуу 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

1. Ум хас ХХК 
2. Их Мандах 

очир ХХК 

1. Төсөвт 
өртгөөс 5 аас 
дээш хувиар 



тохижилтын ажил 
хийх 

хийх тендерийн 
баримт бичиг 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

хэтэрсэн үнийн 
санал ирүүлсэн 
2. Хамгийн 

бага үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

12 Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 
/Баянгол дүүрэг/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,00
0 

25,000 Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 

/Баянгол дүүрэг/ 

Өгөөмөр 
сервис ХХК 

 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Ханат 
бийлдингс 

ХХК 
2. Эйч и Эс 
партнерс ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

13 Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 
/Баянзүрх дүүрэг/ 

20,000 Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 

/Баянзүрх дүүрэг/ 

Мөнхбилгүү
н ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Зайсан далай 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

14 Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 
/Чингэлтэй 
дүүрэг/ 

30,000 Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 

/Чингэлтэй дүүрэг/ 

Жаргалын 
хэлхээ ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Тэнгэрийн 
үрс ХХК 

2. Төгс Монгол 
ХХК 

1. Үнийн санал 
нь төсөвт 

өртгөөс 5-аас 
дээш хувиар 

хэтэрсэн. 
2. Хамгийн бага 

үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

15 Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 
/Хан-Уул/ 

23,000 Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг /Хан-

Уул/ 

Авзага 
мээрэн ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Намо бридж 
ХХК 

2. Минжин 
хангайн 

төгөл ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

16 Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 

20,000 Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

Сэдбоса 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

1. Байгалийн 
увьдас 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 



засварлх ажил 
/Сонгинохайрхан/ 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 

/Сонгинохайрхан/ 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

17 Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

/Сүхбаатар/ 

32,000 Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 
/Сүхбаатар/ 

Эбилтек 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Эдвэрт энд 
эдвайс” ХХК 

2. Цагаан 
толгойн нуур 

ХХК 

1. Үнийн санал нь 
төсөвт өртгөөс 

5-аас дээш 
хувиар хэтэрсэн. 

2. Үнийн санал нь 
төсөвт өртгөөс 

5-аас дээш 
хувиар хэтэрсэн. 

 
 

18 Эскадрилын 
хөшөөний 
засварын ажил 

15,000 15,000 Харьцуулалты
н арга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийтийн эзэмшлийн 
хөшөө, баримлын 
урсгал засварын 
ажил гүйцэтгэх 

тендерийн баримт 
бичиг 

Мобэдэн 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Редсан ХХК 
2. Би би өү өү 

ХХК 

1. Үнийн санал 
нь төсөвт 

өртгөөс 5-аас 
дээш хувиар 

хэтэрсэн. 
2. Үнийн санал 

нь төсөвт 
өртгөөс 5-аас 
дээш хувиар 

хэтэрсэн. 
 

 

19 Үндэсний 
цэцэрлэгт 
хүрээлэнд 
байрлах 26 
ширхэг уран 
баримлын 
засварын ажил 

21,000 20,950 Харьцуулалты
н арга 

Аварга 
далай ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Сэрээнэ 
стандарт 

ХХК 
2. Тийм 

поларис ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

20 Жуулчны 
гудамжинд 
байсан уран 
баримлуудыг 
тогтоосон 
байршилд 
байрлуулж, 

15,000 14,800 Харьцуулалты
н арга 

Мон нар 
актив ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Эгшигт харш 
ХХК 

Үнийн санал нь 
төсөвт өртгөөс 5-
аас дээш хувиар 

хэтэрсэн. 



засварлах /4 
баримал/ 

21 Байгаль-Эх 
хөшөөний 
засварын ажил 

 
18,000 

 
17,973 

Харьцуулалты
н арга 

Эй энд ти 
эм ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Хустайн хишиг 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

22 Ардын 
хувьсгалын 40, 50 
жилийн ойн 
өндөрлөгийг 
засварлах ажил 

12,000 11,959 Харьцуулалты
н арга 

Абонк ХХК 
Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Удвал их 
наран ХХК 

2. Лут хийц ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

 

 

НЭГТГЭСЭН: ТХХУХ-ийн мэргжилтэн                                               Э.ДАВААХАТАН 


