
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА  
 
            Огноо: 2017-02-17  

Тендер шалгаруулалтын нэр: Дундговь аймгийн Мандалговь хотын хуучин орон сууц /9, 
13-р байр/-ны гадна фасадны ажил  

 
           Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДУ ОНӨГ/201700003 
 
             Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх 

бүхий тендерт оролцогчдоос Дундговь аймгийн Мандалговь хотын хуучин орон сууц /9, 
13-р байр/-ны гадна фасадны ажлыг гүйцэтгэх  тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж 
байна.  

 

           Багцын 
дугаар 

Багцын нэр Төсөвт өртөг 

 Багц 1 9-          9-р байрны гадна фасадны засвар 99,039,649 

Багц     Багц 2   13-р байрны гадны фасадны засвар   78,774,287 

 
              Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж 

төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлээр нь 100,000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний 
чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 
хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерийн баримт бичгийн үнийг 100080051006 тоот дансанд 
тушаана. 
 

            Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:  
Борлуулалтын хэмжээ: 2015, 2016 оны борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй 
үнийн дүнгийн 60 хувиас багагүй байх  
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй 
үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх  
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2015, 2016 жил  
Сүүлийн хоѐр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:  Нэг удаад хийсэн ажил нь санал 
болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх  
 
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай : Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд энэ 
нь “Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилтын ажил болон Цутгамал болон 
угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 
(1-5 давхар хүртэл)” хийх заалттай байна.         

         
           Тендерийн хамт  Багц-1  9-р байрны гадна фасадны засварт 990,396.49  
                                         Багц-2 13-р байрны гадны фасадны засварт 787,742.87 төгрөгийн дүнтэй 

тендерийн баталгаа ирүүлнэ.  
 

Тендерийг 2017 оны 03-р сарын 20 ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар 
ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 
03-р сарын 20 -ний өдрийн, 10 цаг 30 минутад нээнэ.  

 
            Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.  

Дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.  

             
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг  

доорх хаягаар авч болно. 
 

Дундговь аймаг, Орон нутгийн өмчийн газар 
Утас: 70593399  

 

https://www.tender.gov.mn/mn/admin/plan/detailed-plan/details/1483669118977/0

