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

бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл 

 

Улаанбаатар хот                                                                                                     Хамаарах хугацаа  2015 оны 07 сарын 16-наас 08 дугаар сарын 01 

 
№ 

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 

Баянзүрх 
дүүргийн 23 
дугаар хороонд 
хүүхдийн 
тоглоомын 
талбай байгуулах 
ажил 

30,000 
26,528,

2 
Харьцуулалты

н арга 

Баянзүрх дүүргийн 
23 дугаар хороонд 

хүүхдийн тоглоомын 
талбай байгуулах 

ажил гүйцэтгэх 
тендерийн баримт 

бичиг 

Экбис ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Их Монгол 
ухаан ХХК 
2. Бау 
стандарт 

ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2 

Баянзүрх 
дүүргийн 85 
дугаар 
сургуулийн гадна 
спортын талбай 
байгуулах ажил 

38,000 37,875 
Харьцуулалты

н арга 

Баянзүрх дүүргийн 
85 дугаар сургуулийн 

гадна спортын 
талбай байгуулах 

ажил гүйцэтгэх 
тендерийн баримт 

бичиг 

Төгс баялаг 
алтай ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Зууны сод 
хийц ХХК 

2. Си телеком 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлэгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлэгүй. 

3 

Сансрын тунельд 
ханын зураг зурах 
ажил багц № 01 

20,000 
19,851,

7 
Харьцуулалты

н арга 

 
 
 
 

Сансрын тунелд 
ханын зурган 

чимэглэл хийх ажил 
гүйцэтгэх тендерийн 

баримт бичиг 
 

Арт кастом 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Нео хаус 
ХХК 

2. Кей ти си 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

4 

Сансрын тунельд 
ханын зураг зурах 
ажил багц № 02 

20,000 19,600 
Харьцуулалты

н арга 
Био тех 

хаус ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Өрнөх зүтгэл 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 



5 

Махатма Ганди, 
Дунд голын 
дагуух сул 
шороон хөрс 
бүхий талбайг 
хатуу хучилттай 
болгох  

80,000 79,291 
Харьцуулалты

н арга 

Махатма Ганди, 
Дунд голын дагуух 
сул шороон хөрс 

бүхий талбайг хатуу 
хучилттай болгох 

ажил гүйцэтгэх 
тендерийн баримт 

бичиг 

Авзага 
мээрэн ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Арц суварга 
ХХК 

2. Минжин 
хангайн 

төгөл ХХК 

1. Үнийн санал нь 
төсөвт өртгөөс 

5-аас дээш 
хувиар 

хэтэрсэн. 
2. Үнийн санал нь 

төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар 
хэтэрсэн. 

6 

Үйлдвэрийн 
гудамж дагуух сул 
шороон хөрс 
бүхий талбайг 
хатуу хучилттай 
болгох  

80,000 79,260 
Харьцуулалты

н арга 

Үйлдвэрийн гудамж 
дагуух сул шороон 
хөрс бүхий талбайг 

хатуу хучилттай 
болгох гүйцэтгэх 

тендерийн баримт 
бичиг 

Би эй Жи 
жи трейд 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Авзага 
мээрэн ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

 

 

 

НЭГТГЭСЭН: ТХХУХ-ийн мэргжилтэн                                               Э.ДАВААХАТАН 


