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

бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл 

 

 

 Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                          2015 оны 11-р сарын 02 

 
№ 

Тухайн жилд 
худалдан авсан 

бараа, ажил, 
үйлчилгээний нэр 
төрөл, тоо хэмжээ, 

хүчин чадал 

Батлагдсан 
төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Худалдан 
авах 

ажиллагаан
д мөрдсөн 

журам 

Захиалагчийн 
баталсан 

тендерийн 
баримт бичиг* 

Тендерт 
шалгарсан 

оролцогчийн 
товч мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

Тендерт 
шалгараагүй 
оролцогчийн 

товч мэдээлэл 

Үндэслэл, шалтгаан 

1 
 

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

119060.0 
75016,99 

 
НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэл
тийн ажил БАГЦ-2 

Орхон овоот 
ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 
харьцуулан 

үнэтэй тендер 
ирүүлсэн. 

Хансудар ХХК, 
Илдэн гүн хошуу 
ХХК, Саунд 
хэалд сервис 
ХХК 

1. Хамгийн бага харьцуулах 
үнэ ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага харьцуулах 
үнэ ирүүлээгүй 

3. Хамгийн бага харьцуулах 
үнэ ирүүлээгүй 

2 

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

135050.0 
96851,6 

 
НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэл
тийн ажил БАГЦ-3 

Хансудар ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 
харьцуулан 

үнэтэй тендер 
ирүүлсэн. 

Орхон овоот ХХК 
Илдэн гүн хошуу 
Эко лайн ХХК 
Цэвэр орчин ХХК 
ДДД андууд ХХК 
Ариун орчин ХХК 

 

1. Хамгийн бага 
харьцуулах үнэ 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
харьцуулах үнэ 
ирүүлээгүй 

3. Шаардлагад нийцсэн 
тендер ирүүлээгүй. 

4. Шаардлагад нийцсэн 
тендер ирүүлээгүй. 

5. Шаардлагад нийцсэн 
тендер ирүүлээгүй. 

6. Шаардлагад нийцсэн 
тендер ирүүлээгүй. 
 

3 

Хог тээврийн 
автомашинд хог 
ачих автомат 
төхөөрөмж хийж, 
суурилуулах, тус 
төхөөрөмжид 
зориулагдсан 
хогийн савыг хийх 
ажил  

1613000,0 1600000,0 

Хязгаарлагд
мал тендер 
шалгаруула

лт 

Хог ачих 
төхөөрөмж болон 
хогийн сав хийх 
ажил гүйцэтгэх 

тендерийн баримт 
бичиг ХАТ-15/09 

БЧГ ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

тендерийг 
ирүүлсэн.  

Тендерт өөр 
оролцогч 
ирээгүй. 

- 



4 

 
 
Унадаг дугуйн 
зогсоол хийх 

22500,0 22500,0 ХТШ 

Унадаг дугуйн 
зогсоол 

үйлдвэрлэж, 
байрлуулах ажил 

Амтхаус ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 
харьцуулан 

үнэтэй тендер 
ирүүлсэн. 

Нью голден 
дизайн ХХК 

Их Уран бар ХХК 

1. Хамгийн бага үнэтэй 
тендер ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага үнэтэй 
тендер ирүүлээгүй 

 

5 

Хот тохижилтын 
үйлчилгээний 
ажилтнуудын тухай 
хөрөг ном бүтээх 
ажил 

27000,0 26400,0 ХТШ 

Хот тохижилтын 
үйлчилгээний 
ажилтнуудын 
талаарх хөрөг 

номын эх бэлтгэх, 
хэвлэх ажил 

Дөрвөн орчин 
ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 
харьцуулан 

үнэтэй тендер 
ирүүлсэн. 

Соёмбо принтинг 
ХХК 

Батаар медиа 
ХХК 

1. Хамгийн бага үнэтэй 
тендер ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага үнэтэй 
тендер ирүүлээгүй 

 

 

 

 

ХЯНАСАН:  ТХХУХ-ИЙН ДАРГА                                                    Т.БАТБАЯР 

 

НЭГТГЭСЭН:  ТХХУХ-ИЙН МЭРГЖИЛТЭН                                                Э.ДАВААХАТАН 


