
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
 

 
Огноо: 2018 оны 10-р сарын 24 

1. Тендер шалгаруулалтын нэр: Hyundai Robex 500LC-7A экскаваторын гидросистемийн сэлбэг 
         нийлүүлэх 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МРЦМ/201809378 
 
2 Тендер шалгаруулалтын нэр: Hyundai Robex 500LC-7A экскаваторын явах эдийн  
         сэлбэг нийлүүлэх   
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МРЦМ/201809379 
 
3 Тендер шалгаруулалтын нэр: Hyundai Robex 500LC-7A экскаваторын хөдөлгүүрийн  
         сэлбэг нийлүүлэх   
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МРЦМ/201809380 
 

 “Монголросцветмет” ХХК дээрхи 3 нэрийн барааг нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 
зарлаж байгаа бөгөөд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос дээрхи барааг тус тусад нь 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 үнэгүй авна уу. 

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000.00 /тавин мянган/ төгрөгийг 
цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.  

Үүнд:  

Борлуулалтын хэмжээ:  Сүүлийн 3 жилийн (2016, 2017, 2018 оны эхний хагас жилийн) 
борлуулалтын дундаж нь тендерийн төсөвт өртөгийн 100 хувиас багагүй.  
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2016, 2017 онууд болон 2018 
оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт 
Сүүлийн 3жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, өртөг ирүүлнэ. 
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх: Шаардлагагүй. 

Тендерийн хамт тендер тус бүрийн тендерийн баримт бичигт заасан үнийн дүн бүхий тендерийн 
баталгаа ирүүлнэ. 

Тендерийг 2018 оны 11-р сарын 29-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө www.tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх 
ба тендерийг тендер тус бүрийн баримт бичигт буй урилгад заасан хугацаанд цахим системээр нээнэ. 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Тендрийн баримт бичигт тусгагадсаны 
            дагуу . 

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй. 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно: 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно: 
Улаанбаатар хот, БЗД 22-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө – 98, 408 тоот өрөө,    утас: 450060 + 185 

“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ХХК 
 
 
 
 
 
 


