
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

еША- оны 1Л. сарын М өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

гӨвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах тухай п

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн 34.1.4 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 

захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, 

мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажлын албаны 

дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 3 дугаар хэсгийн 3.1.1, 3.1.2 дахь хэсгийг тус тус

үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1 Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн 

асалтыг сайжруулж 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хиигдэх 

ажпуудыг хавсралтаар баталсугай.
2. Хавсралтаар батлагдсан ажлуудыг тухайн ашиглалт засвар үйлчилгээ хариуцсан 

байгууллагуудтай гэрээ байгуулж гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үр дүнг 2016 оны 11 дүгээр 

сарын 10-ны дотор тайлагнаж ажиллахыг Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар 

ОНӨААТҮГ /Ж.Чинзориг/-т даалгасугай.
3. Дээрх ажлуудад шаардагдах 244,218,600 /хоёр зуун дөчин дөрвөн сая хоёр зуун 

арван найман мянга зургаан зуун/ төгрөгийг нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал 

техник засварын зардлаас гаргахыг ахлах ня-бо Д.Булганд зөвшөөрсүгэй.

ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД 
ЗАХИРАГЧИЙН АЖПЫН АЛБД^Ы ДАРГЫН
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НИИТИИН ЭЗЭМШЛИИН ГУДАМЖ ЗАМ ТАЛБАИН ГЭРЭЛТҮҮЛГИИН 2016-2017 ОНЫ ӨВӨЛЖИ

Улаанбаатар хотынДрөнхий 
менежерийн 2016 оны 10 дугаар сарын 

ө д р и й н ^^г^о о т  тушаалын хавсралт

Р  й> 4 I
1ЛТЙЙН БЭЛТГЭЛ Т 1 Л
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Д/д Дүүрзг Компаний нэр Гудамжны нэр Ажпын тоо хэмжээ Төсөвт өртөг
1 Баянгол “Улаанбаатар зам 

засвар арчлалтын 
газар” ОНӨААТҮГ

Энхтайваны өргөн 
чөлөө 

Амарсанаа

1. ЭТӨЧ-ний ТБД андуудаас 25-р эмийн сан 
хүртлэх ДНАТ гэрэлтүүлэгчийг Лед болгох. 
/88ш /
2. Амарсанаагийн гудамжинд тэжээлийн 
кабелийг солих 500м.

62,000,000

2 Баянзүрх “Холбоо Трейд” 
ХХК

Дамдинсүрэн 57 ширхэг лед гэрэлтүүлэгч, 400 метр СИП 45,109,710

3 Чингэлтэй “Улаанбаатар зам 
засвар арчлалтын 
газар” ОНӨААТҮГ

Урт цагаан 8 ш гэрэлтүүлэгчийг шинээр угсрах 150Вт. 18,076,408

4 Хан-Уул “Төгс гэрэлтүүлэг” 
ХХК

Маршлын гүүр, 
Үйлдвэр, Чингисийн 
өргөн чөлөө

Маршалын гүүрний 26ш ДНАТ 
гэрэлтүүлэгчийг Лед болгох. 120Вт: 600 м 
кабель шинэчлэх.
Зам доогуур сүвэлгээ хийж тэжээлийн кабель 
татах. /Үйлдвэр, Чингисийн өргөн чөлөө/

40,284,870

5 Сүхбаатар “Гэрэлтүүлэг 
Чимэглэл” ХХК

Авто замчид, Элчин, 
Нарны зам, Батмөнх

4 гудамжинд нийт 2500м СИП болон кабель 
шинэчлэх.54 ш ДНАТ, 17 ш Лед 
гэрэлтүүлэгчийг шинээр угсрах.

34,205,428

6 Сонгинохайрхан-1 “Филипс
гэрэлтүүлэг” ХХК

УБЗЗАГ-тай гэрээтэй 
8 гол гудамж

Өөрийн хариуцдаг 8 гол гудамжинд нийт 47 
гэрэлтүүлэгч сольж, 5 ш шон шинээр сольж 
9ш шонг засварлана. Мөн эдгээр 8 гудамжинд 
нийт 1250и кабель шугам солино.

26,031,428

7 Сон ги нохай рха н-2 “Би Эм Жи Эл” ХХК Дүүргийн арын 
Далангийн зам

13 ш гэрэлтүүлэг шинээр угсарч, 2000м 
кабель шинэчлэнэ.

18,510,756

Нийт дүн 244,218,600


