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

бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл 

 

 Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                             2015 оны 09 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. 

9 

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. 

10 

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. 

11 

Нийтийн 
эзэмшлийн 
ногоон 
байгууламжийн 
өвчин хортон 

 
 

40,000 

 
 

37,250 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруулалт 

Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон 

байгууламжийн 
өвчин, хортон, 

шавьжтай тэмцэх 1-р 
үе шатны ажил 

Гарааны 
технологий
нинкубатор 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 

Ургамал 
хамгааллын 

холбоо НҮТББ 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 



шавьжтай тэмцэх 
1-р үе шатны 
ажил /Багц №01/ 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 
ЗАА/15-24/05 

тендер 
ирүүлсэн 

12 

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/ 

13 

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 

14 

Нийтийн 
эзэмшлийн 
ногоон 
байгууламжийн 
өвчин хортон 
шавьжтай тэмцэх 
2-р үе шатны 
ажил /Багц№02/ 

 
 

43,000 

 
 

42,500 

 
 

Харьцуулалты
н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон 

байгууламжийн 
өвчин хортон 

шавьжтай тэмцэх 2-р 
үе шатны ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 
ЗАА/15-24/18 

Мон грийн 
доктор ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Ургамал 
хамгааллты

н эрдэм 
шинжилгээн
ий хүрээлэн 

2. Ургамал 
хамгааллты

н холбоо 
ТББ 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 



15 

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 

3. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

4. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

16 

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

70,000 69,931 
Харьцуулалты

н арга 

Зуслангийн бохирын 
цооног, нийтийн бие 
засах газар, хогийн 

цэгт ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт 

ЗАА/15-23/,02 

Гантуяа 
ЗБН 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Эм би ди 
ХХК 

2. Илдэн гүн 
хошуу ХХК 

Урилга хүргүүлсэн 
боловч тендер 
нээх хугацаанд 

тендерийн 
материал 

ирүүлээгүй. 

17 

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. 

18 

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 

19 

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. 

20 

 Зуслан ногоон 
бүсэд хогны 
бункер хийх  

70,000 69,600 
Харьцуулалты

н арга 

Зуслан ногоон бүсэд 
хогны бункер хийх 
ажлын тендерийн 

баримт бичиг 

Түмэн 
төмөрт ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

1. Төмөр гүүр 
ХХК 

2. Буянтэнгис 
ХХК 

1. Төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар хэтэрсэн 



нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

үнийн санал 
ирүүлсэн. 

2. Төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар хэтэрсэн 
үнийн санал 

ирүүлсэн. 

21 

Зуслан ногоон 
бүсэд нийтийн 
бие засах газар 
байгуулах  80,000 79,785 

Харьцуулалты
н арга 

Зуслан ногоон бүсэд 
нийтийн бие засах 

газар байгуулах 
ажлын тендерийн 

баримт бичиг 
ЗАА/15-23/07 

Их цэвэр 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Давхар бод 
ХХК 

2. Ундрам ган 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

22 

Явган хүний 
замын кант татах, 
хэвтээ тэмдэг, 
тэмдэглэгээ хийх 

60,000 
59,664,

5 
Харьцуулалты

н арга 

Явган хүний замын 
кант татах, хэвтээ 

тэмдэг, тэмдэглэгээ 
хийх ажлын 

тендерийн баримт 
бичиг 

Гранд 
Рояал ХХК, 
/1-р багц/ 
Аск Эба 
ХХК /1-р 

багц/ 
Юни ланд 
ХХК /3-р 

багц/ 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1-р багц: 
Сод эрхэт ХХК 

2-р багц: 
Грийн маунт 

ХХК 
3-р багц: 

Юни тех инж 
ХХК 

 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

3. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

23 

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. 

24 

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. 

25 
Арслантай 
гүүрэнд усан 
хөшиг бүхий 

71,000 70,183 
Харьцуулалты

н арга 

Арслантай гүүрэнд 
усан хөшиг бүхий 
тохижилтын ажил 

Хан-Урсгал 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 

1. Өгөөмөр 
уул ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 



тохижилтын ажил 
хийх 

хийх ажлын 
тендерийн баримт 

бичиг 

шаардлагад 
нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

2. Хөх тогоруу 
ХХК 

2. Төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар хэтэрсэн 
үнийн санал 

ирүүлсэн. 

26 

Зайсангийн 
гүүрэнд усан 
хөшиг бүхий 
тохижилтын ажил 
хийх 

80,000 79,209 
Харьцуулалты

н арга 

Зайсангийн гүүрэнд 
усан хөшиг бүхий 
тохижилтын ажил 
хийх тендерийн 
баримт бичиг 

Чойсамбуу 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Ум хас ХХК 
2. Их Мандах 

очир ХХК 

1. Төсөвт 
өртгөөс 5 аас 
дээш хувиар 

хэтэрсэн үнийн 
санал ирүүлсэн 
2. Хамгийн 

бага үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

27 

 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. 

 

28 

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. 

 

29 

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. 

 

30 
Зэрлэг ургамал 
устгах ажил  4 
багц ажил 

18,500 
Харьцуулалты

н арга 
Ээжийн 

ивээл ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 

1. Аварга 
далай ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 



Сүхбаатар 
дүүргийн 1-9 
хороо  

 
 
 

216,00
0 

 
Нийтийн эзэмшлийн 

зэрлэг ургамал 
устгах ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 
ЗАА/15-24/17 

шаардлагад 
нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

2. Тийм 
поларис ХХК 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

 

31 

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. 

32 

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. 

33 

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. 

34 

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. 

35 

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. 

36 

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. 

37 

Нисэх, Яармагийн 
зам дагуух зэрлэг 
ургамлыг устгах 
ажил 

 
 
 
 

50,000 

27,000 
Харьцуулалты

н арга 

Нисэх, Яармагийн 
зам дагуух зэрлэг 
ургамлыг устгах 

ажил ЗАА/15-24/22 

Гүүд мису 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Түүхийн цаг 
ХХК 

2. Бүрчим ХХК 
 

1. Үнийн санал нь 
төсөвт өртгөөс 

5-аас дээш 
хувиар 

хэтэрсэн 
2. Үнийн санал нь 

төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар 
хэтэрсэн. 

 
 

38 

Чингэлтэй 
дүүргийн 
оронсууц, гэр 
хорооллын 
доторх зэрлэг 
ургамлыг устгах 
ажил  

23,000 
Харьцуулалты

н арга 

Чингэлтэй дүүргийн 
оронсууц, гэр 

хорооллын доторх 
зэрлэг ургамлыг 

устгах ажил  ЗАА/15-
24/23 

Шинэ 
чингэлтэй 

ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Дариум ХХК 
2. Шинэ чулуун 

талбай ХХК 
 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

39 

Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 

 
 
 
 

25,000 
Харьцуулалты

н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

Өгөөмөр 
сервис ХХК 

 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

1. Ханат 
бийлдингс 

ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 



засварлх ажил 
/Баянгол дүүрэг/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,00
0 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 

/Баянгол дүүрэг/ 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

2. Эйч и Эс 
партнерс ХХК 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

40 

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. 

41 

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. 

 

42 

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. 

43 

Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
хүний замын алаг 
хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 
/Сонгинохайрхан/ 

20,000 
Харьцуулалты

н арга 

Нийтийн эзэмшлийн 
явган хүний замын 

алаг хавтанг сэргээн 
засварлх ажил 

гүйцэтгэх тендерийн 
баримт бичиг 

/Сонгинохайрхан/ 

Сэдбоса 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Байгалийн 
увьдас 

Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй. 

44 

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. 

 
 

45 

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. 

46 

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. 

47 

Эскадрилын 
хөшөөний 
засварын ажил 

15,000 15,000 
Харьцуулалты

н арга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийтийн эзэмшлийн 
хөшөө, баримлын 

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. 
 

 

48 

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. 



49 

Жуулчны 
гудамжинд 
байсан уран 
баримлуудыг 
тогтоосон 
байршилд 
байрлуулж, 
засварлах /4 
баримал/ 

15,000 14,800 
Харьцуулалты

н арга 

урсгал засварын 
ажил гүйцэтгэх 

тендерийн баримт 
бичиг 

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. 

50 

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. 

51 

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. 

52 

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. 

53 

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. 



54 

Нарангийн 
энэгрийн 
оршуулгын 
газрын хилийн 
зурваст бетонон 
тумба 
байршуулах ажил 
/10метр тутамд/ 
645ш 

77400.
0 

77336,8 ХА 

Нарангийн энэгрийн 
оршуулгын газрын 

хилийн зурваст 
бетонон тумба 

байршуулах ажил 
/ОРШ-1/ 

Гал гурван 
сайхан ХХК 

Ганцаараа 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

Охь мандал 
ХХК 

Чөлөөт монгол 
ХХК 

Үнийн санал 
ирүүлээгүй 

55 

Өлзийтийн 
оршуулгын 
газрын хилийн 
зурваст бетонон 
тумба 
байршуулах ажил 
/5 метр тутамд/ 

42240.
0 

41987.6 ХА 

Өлзийтийн 
оршуулгын газрын 

хилийн зурваст 
бетонон тумба 

байршуулах ажил 
/ОРШ-2/ 

Талын хүч 
ХХК 

Ганцаараа 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

Эф Өү Эм ХХК 
Лобитал ХХК 

Үнийн санал 
ирүүлээгүй 

56 

Нарангийн 
энгэрийн 
оршуулгын 
газрын 
хамгаалалтын 
бүсийн 
солбилцлын 
цэгийн дагуу 
шуудуу ухах ажил 
/9125метр/ 

78072.
5 

77294.6 ХА 

Нарангийн энгэрийн 
оршуулгын газрын 

хамгаалалтын 
бүсийн солбилцлын 
цэгийн дагуу шуудуу 
ухах ажил /ОРШ-3/ 

Их гүрний 
бүтээмж 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Монгумб 
констракшн 

ХХК 
Кости эстимэйт 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

57 

Зөвшөөрөлгүй 
оршуулгын 
газруудад 
анхааруулга 
самбар 
байршуулах /2м х 
3м/ 10ш 

30000.
0 

29276.4 ХА 

Зөвшөөрөлгүй 
оршуулгын газруудад 
анхааруулга самбар 
байршуулах /ОРШ-4/ 

Их гүрний 
бүтээмж 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Монгумб 
констракшн 

ХХК 
Кости эстимэйт 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

58 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 
оршуулгын газарт 
харуулын байр 
барих /4м х 6м/ 
2ш 

40000.
0 

39999.0 ХА 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 

оршуулгын газарт 
харуулын байр барих 

/ОРШ-5/ 

Их цэвэр 
ХХК 

 
Сүүт буйлс ХХК 

Цэлгэр хана 
хад ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 



59 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 
оршуулгын 
газрын 
хамгаалалтын 
бүсийн 
солбилцлын 
цэгүүдэд 
анхааруулга 
самбар 
байршуулах ажил 
/1м х 1м/ 36ш 

36000.
0 

35994.1 ХА 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 

оршуулгын газрын 
хамгаалалтын 

бүсийн солбилцлын 
цэгүүдэд 

анхааруулга самбар 
байршуулах ажил 

/ОРШ-6/ 

Их цэвэр 
ХХК 

 
Сүүт буйлс ХХК 

Цэлгэр хана 
хад ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

60 

Өлзийтийн 
оршуулгын 
газрын 
хамгаалалтын 
бүсийн 
солбилцлын 
цэгийн дагуу 
шуудуу ухах ажил 
/6044т/  

51374.
0 

50341.0 ХА 

Өлзийтийн 
оршуулгын газрын 

хамгаалалтын 
бүсийн солбилцлын 
цэгийн дагуу шуудуу 
ухах ажил /ОРШ-7/ 

Папа 
инженеринг 

ХХК 
 

Болор алх ХХК 
Тега ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

61 

Алтан өлгийн 
оршуулгын 
газрын А хэсгийн 
хашаа, харуулын 
байр, бунхны 
хаалганы өнгө 
будгийг сэргээх 
/300метр/ 

35000.
0 

34842.2 ХА 

Алтан өлгийн 
оршуулгын газрын А 

хэсгийн хашаа, 
харуулын байр, 

бунхны хаалганы 
өнгө будгийг сэргээх 

/ОРШ-8/ 

Модерн 
хийц ХХК 

 
Цац орхон ХХК 
Хардбокс ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

62 

Өлзийтийн 
оршуулгын газарт 
орос иргэдийн 
оршуулах хэгсийг 
хашаажуулах 
/600м урт/ 

24000.
0 

23800.0 ХА 

Өлзийтийн 
оршуулгын газарт 

орос иргэдийн 
оршуулах хэгсийг 

хашаажуулах /ОРШ-
9/ 

Скай иксан 
ХХК 

 

Фэнсгэрбү 
констракшн 

ХХК 
Брик цигл ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

63 

Алтан өлгийн 
оршуулгын 
газрын Б хэсгийг 
хашаажуулах 
/1000метр/ 

70000.
0 

69354.4 ХА 

Алтан өлгийн 
оршуулгын газрын Б 
хэсгийг хашаажуулах 

/ОРШ-10/ 

Мөнхбилгүү
н ХХК 

 

Өнөмөнх 
баялаг ХХК 
Төгс баялаг 
алтбай ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 



Төгс баялаг 
алтбай ХХК үнийн 
санал ирүүлээгүй. 

64 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ
лтийн ажил 
БАГЦ-1 6592 өрх 
20000м.кв 
талбай, СХД-ийн 
5, 7-р хороо 

14288
0.0 

136317.
027 

НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлти
йн ажил БАГЦ-1 

Бакс анд 
ХХК 

 
Хансудар ХХК, 
Орхон овоот 

ХХК 

Хансудар ХХК, 
Орхон овоот ХХК 

шаардлагад 
нийцсэн тендер 

ирүүлээгүй. 
 

65 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ
лтийн ажил 
БАГЦ-2 5004 өрх 
20000м.кв 
талбай, СХД-ийн 
23, БГД-16-р 
хороо 

11906
0.0 

Үнэлгээ 
хийгдэж 
байна. 

НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлти
йн ажил БАГЦ-2 

    

66 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ
лтийн ажил 
БАГЦ-3 6070 өрх 
20000м.кв 
талбай, СХД-ийн 
23, БГД-16-р 
хороо 

13505
0.0 

Үнэлгээ 
хийгдэж 
байна. 

НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлти
йн ажил БАГЦ-3 

    

67 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ
лтийн ажил 
БАГЦ-4 6070 өрх 
20000м.кв 
талбай, БЗД-ийн 
13,14-р хороо 

10055
0.0 

96777.9
45 

НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлти
йн ажил БАГЦ-4 

Эм Би Ди 
ХХК 

 Хансудар ХХК 

Хансудар ХХК 
шаардлагад 

нийцсэн тендер 
ирүүлээгүй 

68 
Нийтийн 
эзэмшлийн зам 
талбай, 

20000
0.0 

193965.
647 

НТШ 
Нийтийн эзэмшлийн 

зам талбай, 
автозамын 

Эн Ар Жи 
Эм ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 

Редуктор ХХК 
Грин химистри 

ХХК 

Грин химистри 
ХХК нь Хамгийн 
бага харьцуулах 



автозамын 
хальтиргаа 
гулгааг арилгах, 
цас мөс 
хайлуулах 
зориулалтын 
бодис нийлүүлэх 
/307 тонн/ 

хальтиргаа гулгааг 
арилгах, цас мөс 

хайлуулах 
зориулалтын бодис 
нийлүүлэх Багц-1 

харьцуулан 
үнэтэй тендер 

ирүүлсэн. 

үнтэй тендер 
ирүүлж чадаагүй. 

Рдуктор  ХХК 
Тендерийн 
баталгаа 

шаардлага 
хангаагүй. 

69 

Нийтийн 
эзэмшлийн зам 
талбай, 
автозамын 
хальтиргаа 
гулгааг арилгах, 
цас мөс 
хайлуулах 
зориулалтын 
бодис нийлүүлэх 
/230 тонн/ 

15000
0.0 

145564.
5 

НТШ 

Нийтийн эзэмшлийн 
зам талбай, 
автозамын 

хальтиргаа гулгааг 
арилгах, цас мөс 

хайлуулах 
зориулалтын бодис 

нийлүүлэх 
Багц-2 

Юго 
западный 
дом ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 
харьцуулан 

үнэтэй тендер 
ирүүлсэн. 

Редуктор ХХК 
Грин химистри 

ХХК 

Грин химистри 
ХХК нь Хамгийн 
бага харьцуулах 

үнтэй тендер 
ирүүлж чадаагүй. 

Рдуктор  ХХК 
Тендерийн 
баталгаа 

шаардлага 
хангаагүй. 

 

 

 

ХЯНАСАН: ТХХУХ-ийн ДАРГА                                                  Т.БАТБАЯР 

 

НЭГТГЭСЭН: ТХХУХ-ийн мэргжилтэн                                               Э.ДАВААХАТАН 


