
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

оны 22 сарын өдөр Дугаар ^ / 2 0 Улаанбаатар хот

Г  1

Худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Засаг даргын 
2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Захирамжлалын баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 
дугаар хэсгийн 3.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн мод сөөгний 
ургалтыг сайжруулах зорилгоор том оврын нарс мод болон гоёл чимэглэлийн мод 
сөөгийг бордох, зэрлэг ургамлыг устгах гербицид, микоризын болон холимог 
бордоо, дуслын шингэн зэргийг нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
худалдан авах ажлыг зохион байгуулахЫг Улаанбаатар хотын ерөнхий 
менежерийн 2018 оны А/116 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо 
/Г.Ууганбаяр/- нд даалгасугай.

2. Гербицид, микоризын болон холимог бордоо, дуслын шингэн худалдан авах 
ажпын зардлыг хавсралт ёсоор баталсугай. .

3. Бордоо болон дуслын шингэн хүлээн авах, хадгалах үйл ажиллагаа болон 
зарцуулалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т даалгасугай.

4. Дээрх ажилд шаардагдах нийт 156.000.000 /Нэг зуун тавин зургаан сая/ 
төгрөгийг Хот тохижилтын төсөвлөгдсөн зардлаас гаргах, үүнд ногоон 
байгууламжийн арчилгааны зардлын үлдэгдлээс 30.000.000 /Гучин сая/ төгрөг, 
зэрлэг ургамал устгах зардлын үлдэгдлээс 126.000.000 /Нэг зуун хорин зургаан 
сая/ төгрөг тус тус гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.



ТОМ ОВРЫН НАРС, ГОЁЛЫН МОД БОРДОХ БОРДОО, 
ЗЭРЛЭГ УРГАМАП УСТГАХ ГЕРБИЦИД ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛД ШААРДАГДАХ ЗАРДАЛ

№ Нэр төрөл Тоо хэмжээ Нэг бүрийн үнэ 
/төгрөг/

Зарцуулах хөрөнгө 
/төгрөг/

1 2 3 4 5
1 Гербицид 10.5тн 4.730.000 50.000.000

2 Шилмүүст модны 
дуслын шингэн

2090л 22.000 46.000.000

3 Ургамал хамгааллын 
зориулалт бүхий 
дуслын шингэн

1363л 22.000 30.000.000

4 Микоризын бордоо 225кг 22.000 10.000.000

5 Холимог бордоо 21 ООкг 9.500 20.000.000
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