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УЛААНБААТАР ХОТЫН  
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖ ЕРИЙН  

ТУШААЛ

т  оны оӨ  сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

П

Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар 
зүйлийн 47.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/302 дугаар захирамж, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотыг “Зүүн хойд Азийн бизнес, аялал 
жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв” болгох зорилтын хүрээнд жуулчдад зориулсан 
таатай, аюулгүй орчин нөхцөл бий болгох зорилгоор “Шөнийн гэрэлт гудамж” төслийн 
2 дугаар хэсэг болох Сүхбаатар дүүргийн 3, 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, 45 
дугаар сургуулийн баруун уулзвараас Наран плаза хүртэлх 300 м газарт гэрэлтүүлэг 
гэрлэн чимэглэл, хяналтын камер байршуулах ажлын худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулж дүнг танилцуулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо /Э.Энхцэцэг/-т, 
гүйцэтгэлийн ажилд хяналт тавьж хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг хүлээн 
авч нийслэлийн өмчид бүртгүүлэх ажпыг Аудит дотоод хяналтын хэлтэс 
/Ц.Рэгзэдмаа/-т тус тус даалгасугай.

2. “Шөнийн гэрэлт гудамж” төслийн 2 дугаар хэсгийн хүрээнд хэрэгжих ажпын 
задаргааг 1 дүгээр, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. “Шөнийн гэрэлт гудамж” төслийн 2 дугаар хэсгийн хүрээнд хэрэгжих ажилд 
шаардлагатай 300,0 /гурван зуун сая/ төгрөгийг Хот тохижилтын бусад арга 
хэмжээний зардлаас гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлэхийг ахлах нягтлан бодогч 
/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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“ШӨНИЙН ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ” т ө с л и й н  
2 ДУГААР ХЭСГИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИХ 

АЖЛЫН ЗАДАРГАА, ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№ Хийгдэх ажлын нэр 
төрөл

Ажлын тоо 
хэмжээ

Төсөвт
өртөг

1 Гудамжны гэрэлтүүлэг, 
гэрлэн чимэглэлийн ажил 1- 
р багц

Авто зам дагуу 
гэрэлтүүлэг гэрлэн 
чимэглэл-300 м

59 000 000
2 Гудамжны гэрэлтүүлэг, 

гэрлэн чимэглэлийн ажил 2- 
р багц 51 000 000

3 Гудамжны гэрэлтүүлэг, 
гэрлэн чимэглэлийн ажил 3- 
р багц 51 000 000

4 Гудамжны гэрэлтүүлэг, 
гэрлэн чимэглэлийн ажил 4- 
р багц 51 000 000

5 Хяналтын камер 
байршуулах ажил

Чигийн камер-20 ш, 
360°-аар эргэдэг камер-3 
ш 52 000 000

6 Бусад ажпын зардал 36 000 000
Н и й т  д үн 300 000 000



Улаанбаа
йШ ..
өдрий

I
э!н Ерөнхий менежерийн 

“ ЗЫН ../3.7.-ны 
хавсралтХ/тушаалын

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЬ! БҮРЭЛДЭХҮҮН

Үнэлгээний хорооны дарга: Э.Энхцэцэг Захиргаа, санхүүгийн
хэлтсийн дарга

Гишүүд: Э.Уянга Захиргаа, санхүүгийн
хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга:

Б.Түмэнбаяр

Ц.Бямбажав

Р.Даваасүрэн

Нийслэлийн Мэдээлэл 
технологийн газрын
Мэдээллийн сүлжээ,
техник хяналтын хэлтсийн 
дарга
Баянзүрх дүүргийн 12 
дугаар хорооны иргэн 
Инженерийн
байгууламжийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн


