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Ñ¿õáààòàð àéìãèéí Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð эрõ á¿õèé тендерт оролцогчдооñ Аéìгèéн 
нэгдñэн эìнэлэгт эì, эìнэлгèéн õэрэгñэл, лаáораторын урâалæ, геìодèалèз эìчèлгээнèé 
урâалæ áодèñыг нèéл¿¿лэõ туõаé áèт¿¿ìæèлñэн тендер èр¿¿лэõèéг урьæ áаéна. 
 
Тендерèéн áарèìт áèчгèéг (õ¿ñâэл нэìэлт õуâèéг) áèчгээр õ¿ñэлтээ гаргаæ, эргэæ 
төлөгдөõг¿é нөõцөлтэéгээр èæ á¿рдэлээр нь 50000

1
 төгрөгөөр õудалдан аâч áолно. Тендер 

нь т¿¿нèéг нээñэн өдрөөñ эõлэн 30 õоногèéн дотор õ¿чèнтэé áаéна. 
  
Тендерт оролцогч нь Санõ¿¿гèéн áолон туршлагын дарааõ шаардлагыг õангаñан áаéна.  
Ү¿нд:  

Борлуулалтын õэìæээ: Санал áолгоæ áуé ¿нèéн д¿нгèéн 70 õуâааñ áагг¿é 
áаéна. 
Т¿ргэн õөрâөõ чадâартаé õөрөнгө áолон аâаõ áолоìæтоé зээлèéн 
õэìæээ: Санал áолгоæ áуé ¿нèéн д¿нгèéн 70 õуâааñ áагг¿é áаéõ 
Аудèтаар áаталгааæуулñан ñанõ¿¿гèéн таéлан èр¿¿лэõ æèлèéн тоо: 2018 оны 
æèлèéн эцэñ, 2019 оны эõнèé õагаñ æèлèéн аудèтаар áаталгааæуулñан таéлан, 
аудèтын д¿гнэлтèéн õаìт  
С¿¿лèéн 2 æèлд õэрэгæ¿¿лñэн èæèл төñтэé аæлын өртөг: Санал áолгоæ áуé 
¿нèéн д¿нгèéн 70 õуâааñ áагг¿é áаéõь 

                            Тендерт оролцогчдод өгөõ зөâлөìæèéн 12,1 дэõь з¿éлèéг áарèìтлан ìатерèал 
èр¿¿лэõ 

 
Тендерèéн õаìт оðоëцож áуé áàãц òус á¿ðèéí òºсºâò ºðòãèéí 2 õуâüтаé тэнц¿¿ д¿нтэé 
тендерèéн áаталгаа цаõèìаар 

2
 èр¿¿лнэ. 

 
Тендерèéг 2020  оíû 02 äуãààð сàðûí 13 –íû ºäðèéí 09 цàã 00 ìèíуòааñ өìнө цаõèìаар 
èр¿¿лэõ áа нээлтэд оролцоõ õ¿ñэлтэé тендерт оролцогчдыг áаéлцуулан тендерèéг 2020 
оíû 02 äуãààð сàðûí 13-íû ºäðèéí 09 цàã 30 ìèíуòàíä  цаõèìаар нээнэ. 

 
Гадаадын этгээд тендер èр¿¿лэõ эрõтэé, эрõг¿é эñэõ.

3
 Ýрõг¿é 

Дотоодын даâуу эрõ тооцоõ эñэõ.
4
 тооцно 

 
Сонèрõñон этгээд тендерèéн áарèìт áèчèг áолон áуñад ìэдээллèéг доорõ õаягаар аâч 
áолно. 

 
[Ñ¿õáààòàð àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð  

Ýìèéí ìýðãýжèëòýí Î.Àðèуíцàцðàë  уòàс 88069205/фàкс-70518030)]  

                                                 
1  Тендерийн баримт бичгийг түүнийг бэлтгэхэд буюу хувилж олшруулах, шуудангаар хүргэх зэрэгт зарцуулсан 

өртгөөр үнэлж, тендер шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчдэд энэ үнээр саадгүй олгоно. 
2  Барааны төсөвт өртөг 30 сая төгрөгөөс дээш бол, тендерийн баталгаа ирүүлэхийг заавал шаардана. 
3  Гадаадын этгээдийг худалдан авах ажиллагаанд оролцуулахгүй бол “Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй” гэж 

бичнэ. 
 


