
Д/д

Тухайн жилд худалдан 

авсан бараа, ажил, 

үйлчилгээний нэр

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 
Гэрээний дүн

Тендер 

шалгаруулалт 

явуулсан журам 

Тендерт оролцогч сонирхогчдод тавьсан 

шалгуур үзүүлэлт 

Тендерт шалгарсан 

оролцогчын товч 

мэдээлэл

Тендерт шалгараагүй оролцогчын 

товч мэдээлэл

Шалгараагүй 

талаарх үүсэх 

шалтгаан

1

Бичиг хэргийн материал 

нийлүүлэх болон улсын 

мэдээллийн маягт хэвлэх, 

бэлтгэн нийлүүлэх 

15.400.000 15.262.500
Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар

баталгаажуулсан хуулбар -

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Шүүх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

Үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг өөрийн

байртай байх, зургаар баталгаажуулах -

Сүүлийн 2 жилийн үйл ажиллагааны үзүүлэлт

-Үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа тоног

төхөөрөмжийн тоо ширхэг, хүчин чадлыг

холбогдох баримтын хамт баталгаажуулан

ирүүлэх -Үйл ажиллагаа

явуулдаг байртай байх 

Тома-Алтай ХХК     

2015 оноос хойш үйл 

ажиллагаагаа явуулж 

эхэлсэн.  Албан 

байгууллагуудад  камер, 

тоног төхөөрөмж, маягт 

зэргийг нийлүүлж 

байгаа.                         

Мөнх төгрөгийн гол ХХК                  

2017 Оноос үйл ажиллагаагаа явуулж 

эхэлсэн. Гэр ахуйн барааны худалдааны 

чиглэлээр ажилдаг.                                            

Үйл ажиллагаа 

явуулдаг байргүй              

Сүүлийн 2 жилийн 

үйл ажиллагааны 

үзүүлэлт байхгүй.           

Шаардлагад 

нийцээгүй          

2
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 

нийлүүлэх
18.881.000 17.580.000

Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл     

Абсолютчойс ХХК     

2008 оноос хойш 

хөдөлмөр хамгаалалын 

хувцасны үйлдвэр, 

худалдааны чиглэлээр 

үйл ажиллагаагаа явуулж 

байгаа.                         

Мөнхийн тун ХХК                        1992 

онд эмийн сан,  худалдааны чиглэлээр 

үүсгэн байгуулагдсан 2014 оноос 

эмнэлэгийн зориулалттай хувцас 

үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэн 

өргөжин тэлсэн.

             Төрийн 

болон орон 

нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах 

тухай хуулийн 

28.7.4д нийцээгүй   

3

Аж ахуй болон 

цэвэрлэгээний материал 

нийлүүлэх 

16.478.000 15.707.300
Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл     

Мөнх  төгрөгийн гол 

ХХК                              

2017 Оноос үйл 

ажиллагаагаа явуулж 

эхэлсэн. Гэр ахуйн 

барааны худалдааны 

чиглэлээр ажилдаг.                           

Арцат сүлд ХХК                            Үйл 

ажиллагаагаа 2017 оноос хойш Хүнсний 

дэлгүүрийн чиглэлээр явуулж байгаа.      

     Төрийн болон 

орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хуулийн 

28.7.4 заасны 

үндэслэнэ.  

Тендер шалгаруулалт-2019 он



4
Барилгын урсгал засварын 

материал нийлүүлэх 
13.000.000 12.450.500

Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл     

Хос мөнх дөл 

констракшн ХХК   2013 

онд байгуулагдсан 

барилга угсралт , засвар 

үйлчилгээ, гадаад 

худалдаа, үл хөдлөх 

хөрөнгийн худалдаа гэх 

мэт чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 

     Төрийн болон 

орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хуулийн 

28.7.4 заасны 

үндэслэнэ.  

5
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх 

ахуйн эд зүйлс нийлүүлэх 
10.966.000 10.233.160

Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл     

Ягаан ном ХХК           

2010 оноос хойш бичиг 

хэрэг, бэлэг дурсгалын 

худалдааны чиглэлээр 

үйл ажиллагаагаа явуулж 

байгаа.         

Арцат сүлд ХХК:Үйл ажиллагаагаа 2017 

оноос хойш Хүнсний дэлгүүрийн 

чиглэлээр явуулж байгаа.                       

Хос мөнх дөл констракшн ХХК:2013 

онд байгуулагдсан барилга угсралт , 

засвар үйлчилгээ, гадаад худалдаа, үл 

хөдлөх хөрөнгийн худалдаа гэх мэт 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.        

Мөнх төгрөгийн гол ХХК: 2017 Оноос 

үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Гэр 

ахуйн барааны худалдааны чиглэлээр 

ажилдаг.                             

     Төрийн болон 

орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хуулийн 

28.7.4 заасны 

үндэслэнэ.  

6

Комьютер тоног 

төхөөрөмжийн дагалдах  

хэрэгсэл нийлүүлэх 

14.256.000 14.234.550
Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл -

Борлуулагчын албан ѐсны зөвшөөрөл болон

үйлчилгээ үзүүлэх инженерийн Сертификат

Энжинекс ХХК         

2008 оноос холбооны  

тоног төхөөрөмжийн 

худалдаа засварын 

чиглэлээр үйл 

ажиллагаагаа явуулж 

байгаа.            

Тома-Алтай ХХК: 2015 оноос хойш үйл 

ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.  Албан 

байгууллагуудад  камер, тоног 

төхөөрөмж, маягт зэргийг нийлүүлж 

байгаа.                      Ягаан ном ХХК: 

2010 оноос хойш бичиг хэрэг, бэлэг 

дурсгалын худалдааны чиглэлээр үйл 

ажиллагаагаа явуулж байгаа.         Мөнх 

төгрөгийн гол ХХК:  2017 Оноос үйл 

ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Гэр ахуйн 

барааны худалдааны чиглэлээр ажилдаг.                

Монтех Дистрибюшн ХХК: 2013 оноос 

хойш мэдээллийн технологи, гадаад 

худалдаа, модон эдлэл, оффисын 

тавилгын худалдааны чиглэлээр үйл 

ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн. 

     Төрийн болон 

орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хуулийн 

28.7.4 заасны 

үндэслэнэ.  



7
Хоол хүнсний материал 

нийлүүлэх
140.000.000

Нээлттэй тендер 

шалгаруулах журам 

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл     

Тендер ирээгүй 

8
Хог хаягдал зайлуулах 

материал нийлүүлэх 
16.500.000

Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл     

Тендер ирээгүй 

9

Эмнэлэгийн зориулалттай 

багаж, техник хэрэгсэл 

нийлүүлэх

10.564.400
Харьцуулалтын 

аргаар

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар -

Татварын өрийн тодорхойлолт

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн

тодорхойлолт -

Шүүх эрх бүхий байгууллагын

тодорхойлолт                                                             

-Харилцагч банкны мэдэгдэл -

2016, 2017 оны аудитоор баталгаажуулсан

санхүүгийн тайлан -

Сүүлйин 2 жил ижил төстэй хийж

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл     

Тендер ирээгүй 


