
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
 

Огноо : 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ний  өдөр 
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 

2018 онд санхүүжүүлэх байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл”-ийн 
нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НБОГ-18/001 
 

Нийслэлийн Байгаль орчны газраас эрх бүхий тендерт 
оролцогчдоос “Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлэх 
байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл”-ийг худалдан авах ажил” 
нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. 

Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь Цахим худалдан авах 

ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул 

www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим 

тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу.  

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 

50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.  

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй 

байна. 

Тендер нь дараах багцаас бүрдэнэ. Үүнд: 

Багц 1-Ниссан Патрол, Тоёота Лэнд круйзер, түүнтэй дүйцэхүйц туулах 
чадвар сайтай автомашин нийүүлэх /1ш/, дугаар: НБОГ-18./001-1 

          Багц 2- Мотоцикл-Yamaha Crux Rev болон түүнтэй дүйцэхүйц /14 ш /  
  Мотоциклын дугуй /40 ш/, дугаар: НБОГ-18/001-2  

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг 

хангасан байна. Үүнд:  

Борлуулалтын хэмжээ:  
Сүүлчийн 3 жил /2015,2016, 2017 он/-ийн борлуулалтын орлогын 
дундаж  нь багц тус бүрт тендерт санал болгож буй үнийн 
дүнгийн 30%-иас багагүй байна. 

Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх 
жилийн тоо: 
 Сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 онуудын аль нэг жилд багц 

тус бүрд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн  30%-иас 
багагүй ижил төстэй ажил хийсэн байна.   

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:  
 Багц тус бүрд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30%-

иас багагүй байна. 
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 
Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 он. 
Тендерийн баталгааны үнийн дүн:  

Багц 1 – 1,150,000 /нэг сая нэг зуун тавин мянга/ төгрөг, 

http://www.tender.gov.mn/


Багц 2 – 350,000 /гурван зуун тавин мянга/ төгрөгийн дүнтэй 
тендерийн баталгаа ирүүлнэ.  

  Цахим тендерт оролцогч цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны 
банкаар цахим тендерийн баталгаа гаргуулна. 

Тендерийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ний өдрийн 10 цаг 00 

минутаас өмнө системд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт 

оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ний 

өдрийн 10 цагт 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 

газрын тендерийн нээлтийн өрөөнд нээнэ. 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй. 

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй. 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх 

хаягаар авч болно. 

 

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9, 

Хангарди ордон 406 тоот Утас: 318003 

 


