
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 

 
 

2021 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр 
 

1. “Монголросцветмет” ТӨҮГ нь “Бор-Өндөрийн ус дулаан дамжуулах төвийн ТЭЗҮ болон 
дулааны шугам сүлжээний горимын тооцоо хийлгэх” МРЦМ/202112448 зөвлөх үйлчилгээ 
гүйцэтгэх тухай саналаа цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.  
 
2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд:  
- Бор-Өндөрийн ус, дулаан хангамжийн системийн ачаалал, горим, технологийг 
сайжруулах тооцоо, үндэслэл  
- Ус дулаан дамжуулах төвийг шинээр байгуулах, ус дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх, 
шинэчлэх техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж, баталгаажуулах ажлуудыг 
захиалагчийн ажлын даалгаврын дагуу гүйцэтгэнэ.  
 
3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 14-16 дугаар зүйлд 
заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буйг нотлох дараах бичиг баримтуудыг 
ирүүлнэ.  
- Байгууллагын ерөнхий танилцуулга  

- Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/  
- Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/  
- НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ  
- Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2018, 2019 он /Сангийн сайдын 
2013.01.11-ний өдрийн 07 тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион 
байгуулах журам”-ын 4.1.9 заалтын дагуу тендер нээсэн өдрөөр цахим систем, татварын 
албаны татвар төлөгчдийн мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчдын татвар төлөлт, 
санхүүгийн чадавхийн мэдээллийг авч үнэлгээнд ашиглана./  

- Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 2 жил. 
2019, 2020 он. /ижил төстэй гэдэгт “Ус дулаан дамжуулах төвийн тооцоо, зураг төсөл, 
ТЭЗҮ” гэж ойлгох ба зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээ, жагсаалт, бүрэн гүйцэтгэсэн 
болохыг тодорхойлсон өмнөх үйлчлүүлэгчийн тодорхойлолт, эсхүл гэрээ дүгнэсэн акт 
зэргийг хуулбар хувь байх шаардлагатай/.  

- Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх багийн гишүүдийн танилцуулга, мэргэжлийн үнэмлэх, 
дипломын хуулбар  
 
4. Тендерийн хэл нь Монгол хэл байна.  
 
5. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг санал хүлээн авах эцсийн хугацаанаас нэг 
хоногийн өмнө хүртэлх хугацаанд дор дурдсан хаягаар ажлын өдрийн 09-16 цагийн 
хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10:00 

цагаас өмнө Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn 

хаягаар ирүүлнэ.  
 
Хаяг: Улаанбаатар хот-51, ш/х-002  
Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо,  
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын байр, өрөө: 305  
Утас 450060-243 


