
 

 

 

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
 
Огноо : 2017.03.14 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын 
эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төв, эм эргэлтийн сангуудад эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл нийлүүлэх 
 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДУХАА2017/01 

 

         Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 
нийлүүлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал оролцогчдоос Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 
сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төв, эм эргэлтийн сангуудад эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж 
байна.  
 

Багцын дугаар Багцын нэр Баталгаан
ы дүн 

Багц 7 
ДУХАА2017/01/07 

Элэг цөс, ходоод гэдэс, нойр булчирхай, хоол 
боловсруулах эрхтэнд хэрэглэх эмүүд 

293570.2 

Багц 9 
ДУХАА2017/01/09 

Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийн үед хэрэглэх эмүүд 
46965 

Багц 11 
ДУХАА2017/01/11 

Тархи болон цусны эргэлтийн тогтолцоонд нөлөөлөх 
эмүүд 

35383 

Багц 28 
ДУХАА2017/01/28 

Зүрх судасны эмүүд 107631.5 

Багц 30 
ДУХАА2017/01/30 

Амин дэм, эрдэс бодисууд 122110.4 

Багц 31 
ДУХАА2017/01/31 

Дааварын болон спазмолитик эмүүд 85758.5 

Багц 32 
ДУХАА2017/01/32 

Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, нүдний 
өвчний ба харшлын эсрэг эмүүд 

37785.5 

Багц 36 
ДУХАА2017/01/36 

Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгдэх хатуу эмийн 
хэлбэрүүд 

21756.5 

Багц 38 
ДУХАА2017/01/38 

Хорт мансууруулах сэтгэц нөлөөт болон уналт 
таталтын эмүүд 

44423 

Багц 39 
ДУХАА2017/01/39 

Бусад эмийн хэлбэрүүд 30667 

Багц 45 
ДУХАА2017/01/45 

Халдваргүйжүүлэх болон үржлийн эсрэг бодис 59561 

 
 

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, 
эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50000 төгрөг , эсхүл түүнтэй 
тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно.Тендерийн 
баримт бичгийн үнийг Төрийн сан дахь 100080051006 дансанд тушаана. Тендер нь 
түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн [45] хоногийн дотор хүчинтэй байна. 

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг 
хангасан байна.  

Үүнд:  

 Борлуулалтын хэмжээ: 2014, 2015 онуудын нийт жилийн дундаж 
борлуулалтын орлого нь оролцож буй нийт багцын төсөвт өртөгийн 30 
хувиас  багагүй байна. 



 

 

 

 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
ирүүлсэн үнийн саналын 30 хувьтай тэнцэх  

 Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 
сүүлийн 2 жил буюу 2014 2015 оны  /аудитын дүгнэлт наториатаар 
баталгаажуулах/ 

 Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 2014 оноос хойш 
хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй нийлүүлэлтийн нийт мөнгөн дүнг жил 
жилээр харуулсан жагсаалт, нийлүүлэлтийн гэрээ, бараа хүлээлцсэн 
актны хуулбарыг наториатаар баталгаажуулан ирүүлэх 

 Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: 
Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх 

 
 Тендерт  оролцогч нь ирүүлсэн үнийн саналын нэг хувьтай тэнцэх 
төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны банкаар 
тендерийн баталгаа гаргуулна. 

 
         Тендерийг 2017 оны 03-р сарын 28- ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө 
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг 
байлцуулан тендерийг 2017 оны 03-р сарын 28 -ний өдрийн, 10 цаг 30 минутад 
нээнэ.  
 
Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.  
Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.  

 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар 

авч болно. 
 

 
 

Дундговь аймаг ЗДТГ ОНӨГ 323 тоот                                                                                        
70593399 

 

 


