
 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
      
 
Огноо: 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдөр 
Тендер шалгаруулалтын нэр: ЭШ-10/70 алхагч экскаваторын үндсэн хөдөлгүүр 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МРЦМ/202112091 
 
“Монголросцветмет” ТӨҮГ эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ЭШ-10/70 алхагч 
экскаваторын үндсэн хөдөлгүүр нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг 
урьж байна. 
 
Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50,000.00 
/тавин мянган/ төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар 
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: 2019, 2020 онуудын аль нэгд гүйцэтгэсэн борлуулалтын хэмжээ 

тендерийн үнийн саналын мөнгөн дүнгийн 100%-иас багагүй байна.  
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт 

ирүүлсэн үнийн саналын мөнгөн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.  
 
Санал болгож буй үнийн дүнгийн 2 (хоёр) хувьтай тэнцэх дүнтэй тендерийн 
баталгаа ирүүлнэ. 
 
Тендерийг 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө 
www.tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба мөн өдрийн 11:10 цагт цахим системээр 
нээнэ. 
 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Зөвшөөрнө.  

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй.  

 
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
 
Улаанбаатар хот, БЗД 22-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-98, 409 тоот өрөө, 
Утас:450060+188 
 
 

“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ 
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“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ 
 
 

    БАТЛАВ: 
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Б.МӨНХБАТ 

     ТАНИЛЦСАН: 

ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСАГ ЭРХЭЛСЭН ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Н.ТЭГШЖАРГАЛ 

 

   ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЭЛСЭН ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  М.БОЛДБААТАР 

 

2021 оны 02-р сарын 18-ны өдөр 

 
 

ЭШ-10/70 алхагч экскаваторын  
үндсэн хөдөлгүүр нийлүүлэх 
ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ 

 
Тендер шалгаруулалтын нэр:  

ЭШ-10/70 алхагч экскаваторын үндсэн хөдөлгүүр 

Тендер шалгаруулалтын дугаар:  МРЦМ/202112091 
 
 

Үнэлгээний хорооны дарга     

  П.Хангал - Үйлдвэрлэл, техник технологийн хэлтсийн дарга 

Нарийн бичгийн дарга 
     

  Л.Хүрэлхишиг - Худалдан авалт, ханган нийлүүлэх хэлтсийн маркетингийн 
мэргэжилтэн 

Гишүүд:      

  Б.Ундармаа - Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн ахлах нягтлан бодогч 

  

А.Билгүүн - "Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл" ТББ-ын гишүүн 
/зөвшилцсөнөөр/ 

 

  

Х.Энхбат - "Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл" ТББ-ын гишүүн 
/зөвшилцсөнөөр/ 

 

 
 
 
 

УЛААНБААТАР ХОТ 
2021 он 


