ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019.02.27
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн
ялгарлыг бууруулах зорилгоор ойн түймэрт шатсан, хөнөөлт шавжид
нэрвэгдсэн, мод бэлтгэсэн 242 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар
ойжуулалтын ажлыг хийлгүүлэх”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-50/2019
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
“Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах
зорилгоор ойн түймэрт шатсан, хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн, мод бэлтгэсэн 242
га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар ойжуулалтын ажлыг хийлгүүлэх”
ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендерийг цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер
шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим
тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион байгуулж байна.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянга)
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерийн хамт 1,681,900 /Нэг сая зургаан зуун наян нэгэн мянга есөн зуун/
төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө доорх
хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2019 оны 03 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 10 цаг 15 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Гадаадын этгээд тендерт
оролцох эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.

Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Орхон сумын “Атар-60” цогцолборын тохижилт”-ын ажил гүйцэтгэх
тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 цаг 00 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 цаг 15 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Сүхбаатар сумын 2 дугаар сургуулийн гадна фасад засвар”-ын ажил
гүйцэтгэх тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 цаг 00 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 цаг 15 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Түшиг сумын соёлын төвийн засвар”-ын ажил гүйцэтгэх тухай цахим
үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 цаг 15 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 цаг 20 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Сүхбаатар сумын төвлөрсөн хогын цэгийг дарж булшилж
техникийн нөхөн сэргээлт, болон хашаажуулах ажлыг хийлгэх”-ын ажил гүйцэтгэх
тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 05 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 20 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг 8000 га талбайд үүргийн
шүршигчээр явуулах”-ын ажил гүйцэтгэх тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж
байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 00 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 15 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр
1. Сэлэнгэ аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар нь “Аймгийн хэмжээнд
ерөнхий агнуур зохион байгуулалт ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг мэргэжлийн
байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ
байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ
ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь: - Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт агнуур зохион байгуулалт,
менежмент төлөвлөгөө боловсруулах, ан амьтны зүйлийн бүрдэл, нөөц, нягтшил, нөхөн
үржлийн чадавхи, нас, хүйс, сүргийн бүтэц, байршил, тархац нутаг, шилжилт хөдөлгөөнийг
тогтоох - Агнуур зохион байгуулалт, менежмент төлөвлөгөө боловсруулдаг байгаль орчны
мэргэжлийн байгууллага байх - Хэрэгжүүлэх хугацаа: Гэрээ байгуулснаас хойш 7 сарын
хугацаанд хийж гүйцэтгэх 3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх
чадвартайг нотлох доорхи мэдээллийг ирүүлнэ.Үүнд: - Аж ахуйн нэгжийн байгууллагын
гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар наториатаар баталгаажуулсан - Аж
ахуйн нэгж байгууллагын товч танилцуулга - Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн
тайлан /2017он, 2018он/ аудитаар баталгаажуулсан байх - Ижил төрлийн ажил хийж
гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл сүүлийн 2 жил 2017 он, 2018он / Ажлын гэрээ, хүлээлгэн
өгсөн актын хуулбар/ - Тухайн мэргэжлийн байгууллагад ажиллаж буй боловсон хүчний
чадварын мэдээлэл /уг төслийг хариуцаж ажиллах мэргэжлийн ажилтнууд нь тухайн
байгууллагад 2 жилээс дээш ажилласан байх, төсөлд ажиллах бусад ажилтнуудын
туршлагын мэдээлэл, мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар, хөдөлмөрийн гэрээ,
нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар наториатаар баталгаажуулсан байх/ - Чадварыг
нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
3. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн
09.00-18.00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ www.tender.gov.mn сайт 2019 оны
03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 12:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү. Сэлэнгэ аймгийн Орон
нутгийн өмчийн газар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын тамгын газрын байр өргөтгөлийн 1
давхарт
№121
тоот
өрөө
Утас:
7036-3598,
факс:7036-2127 болно.
3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг
(ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх
мэдээлэл
гэх
мэт)
ирүүлнэ.
Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр
оролцох боломжтой эсэх
Зөвшөөрнө
4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 03 -р сарын 17 -ны өдрийн 09 цаг 00
минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019 оны 03 -р сарын 22
-ны өдрийн 12 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019.03.12
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн хагалгааны
аппарат, тоног төхөөрөмж авах”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-35/2019
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
“Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн хагалгааны аппарат, тоног төхөөрөмж
авах” ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендерийг цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер
шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим
тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион байгуулж байна.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянга)
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерийн хамт 510,000 /Таван зуун арван мянган/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн
баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө доорх
хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 15 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Гадаадын этгээд тендерт
оролцох эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.

Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Хүдэр, Ерөө, Мандал, Баруунбүрэн, Цагааннуур сумын ойн санд
сибирь хуш, сибирь жодооны тарьц, суулгацаар /25 га /ойжуулалт хийх”-ын ажил
гүйцэтгэх тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн 10 цаг 00 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн 10 цаг 15 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Орон нутгийн өмчийн газарт автомашин авах”-ын СЭ-ОНӨГ08/2019 тоот ажил гүйцэтгэх тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 15 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос “Суудлын автомашин авах”-ын СЭ-ОНӨГ-81/2019 тоот ажил гүйцэтгэх
тухай цахим үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч
нь тендерийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянган) төгрөг цахим систем ашиглан төлсөн
байх шаардлагатай. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй
байна.
Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион
байгуулж байна.
Үнийн саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 00 минут-аас
өмнө цахим тендер шалгаруулалтын www.tender.gov.mn хаягаар тоон гарын үсэг ашиглан
илгээсэн байна.
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019
оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 15 минутад цахим хэлбэрээр нээнэ.
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай
авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-62/2019
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
[Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар
сум/ -ын ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичиг нь www.tender.gov.mn сайтад үнэгүй тавигдсан болно. Тендер нь
түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын талаарх мэдээллийг тендерийн баримт
бичгээс харна уу.
Тендерийн хамт 35,000,000 /Гучин таван сая/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа
ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 11 цаг 00 минут-аас өмнө цахим
тендер шалгаруулалтын www.meps.gov.mn хаягаар өөрийн кодоор илгээсэн байна.
Нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 4 дүгээр сарын
22-ны өдрийн 11 цаг 15 минутанд цахим хэлбэрээр нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.тооцно
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар Засаг даргын тамгын
газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө Утас:7036-3598, Факс: 7036-2127
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019.03.22
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сумын төвийн бохир усны шугам хоолой, 5.3 км
/Сэлэнгэ, Мандал сум/”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-66/2019
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
“Сумын төвийн бохир усны шугам хоолой, 5.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/” ажлыг
гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендерийг цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер
шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим
тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын (www.e-procurement.gov.mn) дагуу
зохион байгуулж байна.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянга)
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан
байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 1,400,000,000 төгрөг ба түүнээс дээш
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байх
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
1,400,000,000 төгрөг ба түүнээс дээш
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:
Тендерийн хамт 23,000,000 /Хоёр гурван сая/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа
ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 цаг 30 минут–аас өмнө
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 цаг 35 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Гадаадын этгээд тендерт
оролцох эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019.03.22
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал
сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал
сум/”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-64/2019
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
“Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто
замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/ ажлыг
гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендерийг цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер
шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим
тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын (www.e-procurement.gov.mn) дагуу
зохион байгуулж байна.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянга)
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан
байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 6,650,000,000 төгрөг ба түүнээс дээш
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байх
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
6,650,000,000 төгрөг ба түүнээс дээш
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:
Хатуу хучилттай зам барих, гүүр барих
Тендерийн хамт 221,194,000 /Хоёр зуун хорин нэгэн сая нэг зуун ерин дөрвөн
мянган/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 15 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Гадаадын этгээд тендерт
оролцох эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597

Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019.03.25
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан
сум/”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-68/2019
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
“Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум/” ажлыг гүйцэтгэх
тухай битүүмжилсэн тендерийг цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер
шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим
тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын (www.e-procurement.gov.mn) дагуу
зохион байгуулж байна.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянга)
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан
байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 128,000,000 төгрөг ба түүнээс дээш
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
64,000,000 төгрөг
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 128,000,000
төгрөг ба түүнээс дээш
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:
Шаардлагатай.
Тендерийн хамт 2,125,000 /Хоёр сая нэг зуун хорин таван мянган/ төгрөгийн
дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 15 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Гадаадын этгээд тендерт
оролцох эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019.03.26
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга худалдан авах
/Сэлэнгэ, Мандал сум, Олимп цэцэрлэг/”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: СЭ-ОНӨГ-65/2019
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
“Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга худалдан авах /Сэлэнгэ, Мандал сум,
Олимп цэцэрлэг/” ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендерийг цахимаар
ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер
шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим
тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын (www.e-procurement.gov.mn) дагуу
зохион байгуулж байна.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (Тавин мянга)
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерийн хамт 11,000,000 /Арван нэгэн сая/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа
ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 15 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Гадаадын этгээд тендерт
оролцох эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх: Тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч
болно.
Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Засаг даргын тамгын газрын байр, 1 давхарт №121 тоот өрөө
Утас:7036-3598, Факс: 7036-3597
Цахим сайт: www.tender.gov.mn

