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

бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл 

 

Улаанбаатар хот                                                                                                                            Хамаарах хугацаа:  2015 оны 08 сарын 01-нээс 08 дугаар 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 

 Зэрлэг ургамал 
устгах ажил 1 
багц  
Сонгинохайрхан 
дүүргийн 01-18 
дугаар хороо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,800 
Харьцуулалты

н арга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мөнх 
долоон 

эрдэнэ ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Хүн орхоодой 
ХХК 

 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

2 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил 1 багц  
Сонгинохайрхан 
дүүргийн 19-32 
дугаар хороо 

21,000 
Харьцуулалты

н арга 
Агьтийн 

хүрээ ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Цаст интех 
ХХК 

2. Кози 
дизайн 

ХХК 

1. Төсөвт 
өртгөөс 5 аас 
дээш хувиар 

хэтэрсэн 
үнийн санал 

ирүүлсэн 
2. Хамгийн бага 

үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

3 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил 3 
багц ажил 
Баянгол дүүргийн 
1-23 хороо 

25,302 
Харьцуулалты

н арга 
Хан Удвал 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Абонк ХХК 
2. Гүүд мису 

ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

4 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил  4 
багц ажил 
Сүхбаатар 

18,500 
Харьцуулалты

н арга 
Ээжийн 

ивээл ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

1. Аварга 
далай ХХК 
2. Тийм 

поларис ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 



дүүргийн 1-9 
хороо  

 
 

216,00
0 

Нийтийн эзэмшлийн 
зэрлэг ургамал 

устгах ажил 
гүйцэтгэх тендерийн 

баримт бичиг 
ЗАА/15-24/17 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

5 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил 5 
багц Сүхбаатар 
дүүргийн 10-19 
хороо 

19,000 
Харьцуулалты

н арга ТӨШ ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

Эмцэрем ХХК 

Илт буруу 
тооцоолол бүхий 

үнийн санал 
ирүүлсэн тул 

хасагдав. 

6 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил  6 
багц Чингэлтэй 
дүүргийн 1-9 
хороо  

20,700 
Харьцуулалты

н арга 
Биотех 

хаус ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Нүнжиг 
ХХК 

 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

7 

Зэрлэг ургамал 
устгах  ажил 7 
багц  Чингэлтэй 
дүүргийн 10-19 
хороо 

21,000 

Харьцуулалты
н арга, Шууд 

гэрээ 

Шим Нахиа 
ХХК 

Харьцуулалты
н тендерт 
ирүүлсэн 3 
компаний 

үнийн санал, 
тендерийн 
материал 

шаардлага 
хангаагүй тул 
бүх тендерээс 

татгалзаж, 
Шим нахиа 

ХХК-тэй шууд 
гэрээ 

байгуулсан. 

1. Магайхай 
ХХК 

2. Сэрүүн 
хангай ХХК 

3. Ургамал 
орчин ХХК 

1. Үнийн санал нь 
төсөвт өртгөөс 

5-аас дээш 
хувиар 

хэтэрсэн 
2. Үнийн санал нь 

төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар 
хэтэрсэн 

3. Төсвийн 
задаргаа 

байхгүй тул 
тендерийн 

баримт бичгийг 
үнэлэх 

боломжгүй. 

8 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил 8 
багц Баянзүрх 
дүүргийн 1-14 
хороо  

21,000 
Харьцуулалты

н арга 

Рояал 
Шинтаку 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 

1. Тэнгэр 
дээдэс ХХК 

2. Менокс 
скай ХХК 

 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 



тендер 
ирүүлсэн. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

9 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил 9 
багц Баянзүрх 
дүүргийн 15-28 
хороо 

22,000 
Харьцуулалты

н арга 

Мон Лэнд 
Менежмент 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Нью форест 
ХХК 

2. Ринг роуд 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

10 

Зэрлэг ургамал 
устгах ажил  10 
багц Хан-Уул 
дүүргийн 1-11 
хороо 

23,000 
Харьцуулалты

н арга 
Грийн оптик 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Ногоон 
модот жим 

ХХК 
2. ССС ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

11 

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

 
 

37,000 

 
 

35,962 

 
 

Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон 

байгууламжийн 
өвчин хортон 

шавьжтай тэмцэх 2-р 
үе шатны ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 
ЗАА/15-24/18 

Гарааны 
технологий
н инкубатор 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Эрдэм 
мэдээлэл 

ХХК 
2. Эм эй эс ти 

эй ХХК 
 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

 

 

 

НЭГТГЭСЭН: ТХХУХ-ийн мэргжилтэн                                               Э.ДАВААХАТАН 


