
 
  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 
 

Огноо1 : 2019 оны  03-р сарын 20-ны өдөр 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МРЦМ/201901337 

 
 

“Монголросцветмет” ХХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “HOWO-3257 маркийн өөрөө 
буулгагчийн засварт шаардлагатай сэлбэг” нийлүүлэх– тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг 
урьж байна. 

 Уг тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ:  
Багц I: “Монголросцветмет” ХХК –ийн харъяа “Зэрэгцээ” АҮ-ийн HOWO-3257 маркийн 

өөрөө буулгагчийн засварт шаардлагатай сэлбэг 
Багц II: “Монголросцветмет” ХХК –ийн харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн HOWO-3257 

маркийн өөрөө буулгагчийн засварт шаардлагатай сэлбэг 
 
Энэхүү  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]2 төгрөгийг цахим систем 
ашиглан төлсөн байна. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
 
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.  

Үүнд:  

Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил (2016, 2017,2018 оны жилийн)-ийн борлуулалтын орлогын 
жилийн дундаж нь тендерийн төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй. 

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Үнийн саналын дүнгийн 
100 хувиас багагүй.  

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2016, 2017, 2018 оны жилийн 
тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт. 

Тусгай зөвшөөрөл шаардахгүй. 

Тендерийн хамт  1 -р багцад 1,325,200 төгрөгийн, 

2 -р багцад 5,681,500 төгрөгийн дүнтэй тэнцэх тендерийн баталгаа3 ирүүлнэ. 
 
Тендерийг [2019 оны 04-р сарын 19-ны өдрийн 14:00 цаг]–аас өмнө www.tender.gov.mn хаягаар 
цахимаар ирүүлэх ба тендерийг [2019 оны 04-р сарын 19 ]-ны өдрийн [14:30 цаг]4-т цахим системээр 
нээнэ. 
 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэхийг эрхтэй, эрхгүй эсэх: Зөвшөөрнө. 
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцохгүй. 
 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

 
[Монголросцветмет” ХХК, УБ,БЗД, Энхтайваны өргөн чөлөө-98  

(№305 тоот, утас/факс:450060+243,  факс: 458380 )] 
  

                                                 

1 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГЫГ АНХ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛСЭН ӨДӨР БАЙНА. 

2 ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ ТҮҮНИЙГ БЭЛТГЭХЭД БУЮУ ХУВИЛЖ ОЛШРУУЛАХ, ШУУДАНГААР 
ХҮРГЭХ ЗЭРЭГТ ЗАРЦУУЛСАН ӨРТГӨӨР ҮНЭЛЖ, ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ ХҮСЭГЧДЭД 
ЭНЭ ҮНЭЭР СААДГҮЙ ОЛГОНО. 

3 БАРААНЫ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 30 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ БОЛ, ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА ИРҮҮЛЭХИЙГ ЗААВАЛ 
ШААРДАНА. 

4 ТЕНДЕР ХҮЛЭЭН АВАХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА ДУУССАНААС ХОЙШ 1 ЦАГИЙН ДОТОР БАЙНА. 


