
ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛУУД-2015 

2015.06.22 

№ 

Тухайн жилд 
худалдан 

авсан бараа, 
ажил, 

үйлчилгээний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээ, хүчин 

чадал 

Батлаг
дсан 

төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Худалдан 
авах 

ажиллагаанд 
мөрдсөн 
журам 

Захиалагчийн 
баталсан 

тендерийн 
баримт бичиг* 

Тендерт 
шалгарсан 

оролцогчийн 
товч мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

Тендерт 
шалгараагүй 

оролцогчийн товч 
мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

1 

Хотын авто 
зам, замын 
байгууламжийн 
засвар, 
арчлалт /3,0 
тэрбум/ 

180.0 165.81 

Нээлттэй 
тендер 
шалгаруулалт 

СБД Энхтайвны 

гүүрийн зүүн 

талын 0,3 км авто 

замын 

шинэчлэлтийн 

ажил, 

ЗАА/2015/04-01 

“Жи Жэй Си” 
ХХК 

Хамгийн 
сайн 
үнэлэгдсэн 
тендерт 
оролцогч 

“Ринг роуд” ХХК,  
“Саруул харгуй” 
ХХК 

Тендерийн иж 
бүрдэл дутуу, 
үнийн санал 
өндөр 
 
 
 
 

150.0 133.1 

Нээлттэй 
тендер 
шалгаруулалт 

ХУД Оргил 

хотхоны орчмын 

0,4 км авто замын 

шинэчлэлтийн 

ажил, 

ЗАА/2015/04-02 

“Эс и Зэт Эй 
Эм” ХХК, 
“Саруул харгуй” 
ХХК түншлэл 

Хамгийн 
сайн 
үнэлэгдсэн 
тендерт 
оролцогч 

“Ринг роуд” ХХК 
 
“Трүй рөүд” ХХК 

Тендерийн иж 
бүрдэл дутуу, 
үнийн санал 
өндөр 

2 

-Их тойруу 
Сансарын 
туннел, Их 
тойруу 
Бөмбөгөр, 
Чингисийн өргөн 
чөлөө 120-ийн 
автобусны 
буудлын явган 
хүний гүүрэн 
гарц 
- Хотын гаднах 
авто замуудын 
цас, мөсний 
цэвэрлэгээний 
ажил 

170.0 
 

70.0 

170.0 
 

70.0 
Шууд гэрээ - 

“Нийтийн 
үйлчилгээний 
Улаанбаатар 
нэгтгэл” 
ОНӨААТҮГазар  

НЗД-тай 
байгуулсан 
Үр дүнгийн 
гэрээ 

- 

НЗД-тай 
байгуулсан Үр 
дүнгийн гэрээ, 
Контракт гэрээг 
үндэслэсэн.  

3 

Авто замын 
тэмдэг, хайс, 
тоноглолын 
ажил 

500.0 400.0 Шууд гэрээ - “Нийтийн 
үйлчилгээний 
Улаанбаатар 
нэгтгэл” 

НЗД-тай 
байгуулсан 
Үр дүнгийн 
гэрээ 

- НЗД-тай 
байгуулсан Үр 
дүнгийн гэрээ, 
Контракт гэрээг 



ОНӨААТҮГазар  үндэслэсэн.  

4 
Авто замын 
тэмдэглэгээний 
ажил 

1500.0 1000.0 
 

Шууд гэрээ 
 

- “Нийтийн 
үйлчилгээний 
Улаанбаатар 
нэгтгэл” 
ОНӨААТҮГазар 

НЗД-тай 
байгуулсан 
Үр дүнгийн 
гэрээ 
 

- НЗД-тай 
байгуулсан Үр 
дүнгийн гэрээ, 
Контракт гэрээг 
үндэслэсэн.  

79.3 
76.7 
63.7 
71.3 

79.2 
73.2 
58.5 
65.1 

Харьцуулалты
н арга 

Авто замын 
тэмдэглэгээний 

ажлын тендерийн 
баримт бичиг 

 “Агиу” ХХК 
“Нэмэгт оргил” 
ХХК 
“Хүжийн гал 
констракшн” 
ХХК 
“Дардан говь” 
ХХК 

Хамгийн 
сайн 
үнэлэгдсэн 
тендерт 
оролцогч  

“Зун зам” ХХК 
 
 

“Бест виндинг 
роуд” ХХК 

 
 
 

“Би Эс Эм Жи” 
ХХК 

“Мэжик дрийм 
лэнд” ХХК 

Тендерийн иж 
бүрдэл дутуу 
ирүүлсэн. 
Тусгай 
зөвшөөрлийн 
заалт шаардлага 
хангаагүй. 
Үнийн санал 
өндөр  
Үнийн санал 
өндөр  

150.0  Нээлттэй 
тендер 
шалгаруулалт 

Хальтиргаанаас 
хамгаалсан өнгөт 
тэмдэглэгээний 

ажил 

- - “Би Эс Эм Жи” 
ХХК 
“Тод тэмдэг 
сервер” ХХК 

Шаардлага 
хангасан тендер 
ирүүлээгүй 
тендер хүчингүй 
болсон.  

5 

Замын ус 
зайлуулах 
шугам, худгийн 
засвар 

500.0 

300.0 
 
 
 
 
 

69.9 
59.4 
69.9 

Шууд гэрээ 
 
 
 
 
 

Харьцуулалты
н арга 

 
Замын ус 
зайлуулах шугам, 
худгийн засварын 
ажлын тендерийн 
баримт бичиг 

“Нийтийн 
үйлчилгээний 
Улаанбаатар 
нэгтгэл” 
ОНӨААТҮГазар  
 
“Наран тойром” 
ХХК 
“Усны эрчим” 
ХХК 
“Вэлл майнт 
воттэр” ХХК 

НЗД-тай 
байгуулсан 
Үр дүнгийн 
гэрээ 
 
 
Хамгийн 
сайн 
үнэлэгдсэн 
тендерт 
оролцогч 

-“Усны эрчим” ХХК 
- “Вэлл майнт 
воттэр” ХХК 
- “Наран тойром” 
ХХК 
 

НЗД-тай 
байгуулсан Үр 
дүнгийн гэрээ, 
Контракт гэрээг 
үндэслэсэн.  
 
 
 

 

Танилцсан: 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн                                      /Л.Эрдэнэбат/ 

Боловсруулсан: 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн                                       /М.Балдандорж/ 

 



ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 

2015.07.24 

 
№ 

Тухайн жилд 
худалдан авсан 

бараа, ажил, 
үйлчилгээний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээ, хүчин 

чадал 

Батлаг
дсан 

төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Худалдан 
авах 

ажиллагаанд 
мөрдсөн 
журам 

Захиалагчийн 
баталсан 

тендерийн 
баримт бичиг* 

Тендерт 
шалгарсан 

оролцогчийн 
товч мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

Тендерт 
шалгараагүй 
оролцогчийн 

товч мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

1 

Сүхбаатар, 
Баянзүрх 
дүүрэг Их 
тойруугийн 
гүүрнээс 
Голден Вилл 
хорооллын 
гүүр хүртэлх 
тохижилттой 
хэсэгт Сэлбэ 
голын лаг 
шаврыг зөөж 
зайлуулах 
ажил  

41,1 41,1 
Харьцуулалты

н тендер 
шалгаруулалт 

Үерийн 
хамгаалалтын 
барилга, 
байгууламжийн 
урсгал засварын 
ажил ЗАА/2015-
09 

“Нийтийн 
үйлчилгээний 
Улаанбаатар 

нэгтгэл” 
ОНӨААТҮГ 

Шууд гэрээ 

“Гэрэлт-ой” ХХК 
 

“Вэлмот” ХХК 
 

“Вэлл майнт 
вотер” ХХК 

Харьцуулалтын 
тендерт оролцсон 
компаниуд 
тендерийн иж 
бүрдэл дутуу, 
үнийн санал 
өндөр зэргээр 
хасагдаж 
“Нийтийн 
үйлчилгээний 
Улаанбаатар 
нэгтгэл” 
ОНӨААТҮГазарт 
шууд гэрээ 
байгуулах 
зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн 

2 

Баруун хэсгийн 
ногоон 
байгууламжийн 
усалгааны 
гүний худгийн 
ажил 

51,7 49,382 
Харьцуулалты

н тендер 
шалгаруулалт 

Баруун хэсгийн 
ногоон 
байгууламжийн 
усалгааны гүний 
худгийн ажлыг 
/ЗАА/2015-10/ 

“Номин ус” ХХК 

Хамгийн 
сайн 

үнэлэгдсэн 
хамгийн 

бага 
үнэтэй 

“Тунгалаг ус” 
ХХК 

 
“Сүлд тамир” 

ХХК 

Тендерийн иж 
бүрдэл дутуу, 
үнийн санал 
өндөр 
 
Тендерийн 
материал 
ирүүлээгүй. 

 

Танилцсан: 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн                                      /Л.Эрдэнэбат/ 

Боловсруулсан: 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн                                       /М.Балдандорж/ 



ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 

2015.07.22 

 
 

№ 

Тухайн жилд 
худалдан авсан 

бараа, ажил, 
үйлчилгээний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээ, хүчин 

чадал 

Батлаг
дсан 

төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Худалдан 
авах 

ажиллагаанд 
мөрдсөн 
журам 

Захиалагчийн 
баталсан 

тендерийн 
баримт бичиг* 

Тендерт 
шалгарсан 

оролцогчийн 
товч мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

Тендерт 
шалгараагүй 

оролцогчийн товч 
мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

1 

Үерийн 
хамгаалалты
н барилга, 
байгууламжи
йн урсгал 
засварын 
ажил 
ЗАА/2015-07 

79.8 74.5 

Харьцуулалт
ын тендер 

шалгаруулал
т 

Үерийн 
хамгаалалтын 
барилга, 
байгууламжий
н урсгал 
засварын 
ажил, 
ЗАА/2015-07 

“Харгал 
констракшн” 

ХХК 

Хамгийн 
сайн 

үнэлэгдсэн 
хамгийн 

бага 
үнэтэй 

“Эм Даблью Ти” 
ХХК 

 
 
 

“Усны Эрчим” 
ХХК 

Шаардлага 
хангасан 
боловч үнийн 
санал өндөр 
 
 
Материал 
ирүүлээгүй 

2 

Үерийн 
хамгаалалты
н барилга, 
байгууламжи
йн урсгал 
засварын 
ажил 
ЗАА/2015-08 

79.1 78.3 

Харьцуулалт
ын тендер 

шалгаруулал
т 

Үерийн 
хамгаалалтын 
барилга, 
байгууламжий
н урсгал 
засварын ажил 
ЗАА/2015-08 

“Вэллмайнт 
вотер” ХХК 

Хамгийн 
сайн 

үнэлэгдсэн 
хамгийн 

бага 
үнэтэй 

“Гэрэлт ой” ХХК 
 
 
 

“Вэлмот” ХХК 

Тендерийн иж 
бүрдэл дутуу, 
үнийн санал 
өндөр 
Үнийн санал 
батлагдсан 
төсвөөс 
хэтэрсэн. 

 

 

Танилцсан: 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн                                      /Л.Эрдэнэбат/ 

Боловсруулсан: 

Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн                                       /Т.Оюунбилэг/ 

 

 


