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ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
Огноо : 2020.05.26 
Тендер шалгаруулалтын нэр:  ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙГӨӨР 
БОР-ӨНДӨР СУМ ДАХЬ ТӨВИЙН ХУУЧИН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫГ ХАЛУУН 
АСФАЛЬТО БЕТОНООР ХУЧИХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БАРИЛГА 
УГСРАЛТ, АВТОЗАМЫН АЖИЛ 
Тендер шалгаруулалтын дугаар:  МРЦМ/20205551 
 
Монголросцветмет ТӨҮГ-ын эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ 
ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ БОР-ӨНДӨР СУМ ДАХЬ ТӨВИЙН ХУУЧИН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО 
ЗАМЫГ ХАЛУУН АСФАЛЬТО БЕТОНООР ХУЧИХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, 
БАРИЛГА УГСРАЛТ, АВТОЗАМЫН АЖИЛ-ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг 
урьж байна. 

Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 50 000 төгрөгөөр худалдан авч 
болно.  
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.  

Үүнд:  

 Борлуулалтын хэмжээ:2017,2018,2019 

Сүүлийн 3 жилийн буюу 2017,2018, 2019 оны аль нэг дэх борлуулалтын 
орлогын хэмжээ нь төсөвт өртөгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна 

 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн 
хэмжээ:  

Төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.  
 Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо  

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийн хамт ирүүлэх 
жилийн тоо 2017, 2018, 2019 : 

 Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг /2017, 
2018, 2019/ . 

Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх 
жилийн тоо /2017, 2018, 2019/ . 

Ижил төстэй ажлын өртөг сүүлийн 3 жилийн аль нэг жилд төсөвт өртгийн үнийн 
дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг 
удаа гүйцэтгэсэн байна. 

 Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай  

1.Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь: 
1.8.1.4.  Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах; (эхээс хийсэн 

хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлж тамга, тэмдгээр баталгаажуулна) 
 2.Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь: 

2.8.2.1. Хатуу хучилттай зам барих; (эхээс хийсэн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлж 
тамга, тэмдгээр баталгаажуулна ) 
 
Тендерийн хамт 20 000 000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 
Тендерийг 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл 
www.tender.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авах бөгөөд тендерийг 2020 оны 06 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн 09 цаг 05 минутад www.tender.gov.mn цахим системээр нээнэ. 
 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх:Зөвшөөрнө.  

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй. 
 
Сонирхсон этгээд тендерийн мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
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