
Үнэлгээний 

хороо 

байгуулсан 

огноо

Тендерийн 

урилга 

нийтэлсэн 

огноо

Гэрээ 

байгуулсан  

огноо

Дүн       5,421,300,000.0 

IX.1.1 Барилга байгууламж:       4,950,000,000.0 

IX.1.1.12

Аврах гал унтраах ангийн  

барилга /Улаанбаатар, 

Багахангай дүүрэг/

      1,250,000,000.0    1,250,000,000.0 
"Даяар трейд" 

ХХК
НТШ 2014.01.28 2014.02.20 2014.07.28 ОБЕГ

2014.03.24-ны өдөр тендерийн нээлт хийсэн. 

Шаардлагад нийцсэн нэгч аж ахуйн нэгж 

байхгүй байсан тул 2014.03.31-ны өдөр дахин 

нээлттэй тендер шалгаруулалт явуулж 

2014.04.30-нд нээлт хийсэн. Үнэлгээг хийж 

мөн шаардлагад нийцсэн нэг ч аж ахуйн нэгж 

шалгараагүй. Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд 

заасны дагуу шууд гэрээ байгуулсан.

2014.07 дугаар сарын 

28-ны өдөр гэрээ 

байгуулж 2014.08.07-

ны өдөр барилгын шав 

тавьж ажлыг эхлүүлсэн. 

Одоо ажлын гүйцэтгэл 

нь 20 хувьтай. 2014-

2015 он дамжин 

хэрэгжиж байгаа ажил.

IX.1.1.15

Улсын нөөцийн Шатахууны 

салбарын  агуулахын 

шинэчлэлт /Улаанбаатар, 

СХД/

      1,000,000,000.0 
"Тэнүүн өлзий" 

ХХК
НТШ

2014.01.28   

2014.03.21
2014.05.26

Худалдан авах 

ажиллагааны газар

Тендер шалгаруулалтын ажиллагаа Худалдан 

авах ажиллагааны газар явагдаж гэрээ 

байгуулах зөвлөмж ирүүлж 2014.05.26-ны 

өдөр гэрээ байгуулж 2014.06.04-ны өдөр ажил 

нь эхэлсэн.

Ажлын гүйцэтгэл 65 

хувьтай.

IX.1.1.16
Аврах гал унтраах ангийн 

барилга /Завхан Улиастай/
      2,700,000,000.0    1,250,000,000.0 

"Би энд кей" 

ХХК
НТШ 2014.06.04 2014.09.04

Худалдан авах 

ажиллагааны газар

Тендер шалгаруулалтын ажиллагаа Худалдан 

авах ажиллагааны газар явагдаж гэрээ 

байгуулах зөвлөмж ирүүлж 2014.09.04-ны 

өдөр гэрээ байгуулж ажлыг нь эхлүүлсэн.

Ажлын гүйцтгэл 5 

хувьтай.

IX.1.2 Их засвар:          471,300,000.0 

IX.1.2.1

Аврах тусгай ангийн уурын 

зуухны шинэчлэл 

/Улаанбаатар, СХД/

         284,000,000.0        259,064,417.0 
 "Есүй ордон" 

ХХК 
НТШ 2014.01.28 2014.02.20 2014.07.18 ОБЕГ

2014.03.24-ны өдөр тендерийн нээлт хийсэн. 

Шаардлагад нийцсэн нэгч аж ахуйн нэгж 

шалгараагүй тул 2014.04.28-нд дахин НТШ-т 

зарлаж үнэлгээг хийж гэрээ байгуулсан. 

Тендерт оролцсон "Нэгдэл трейд" ХХК-нь 

Сангийн яаманд гомдол гарган хянан үзэж 

Сангийн яамнаас захиалагчийн шийдвэр 

үндэслэлтэй тул үнэлгээг үргэлжлүүлэн 

зохион байгуулж гэрээ байгуулах шийдвэр 

гаргасан.

Ажлын гүйцэтгэл нь 80 

хувьтай. 2014 оны 10 

дугаар сард 

ашиглалтанд орно.

IX.1.2.3

Улсын нөөцийн салбарын 

Төв цэг, Баянговь цэг, Заг 

цэгийн агуулхын их засвар, 

блокон хашаа барих 

/Баянхонгор, Баянговь, Заг/

         187,300,000.0     178,000,000.00  "Хас дөл"  ХХК НТШ 2014.01.28 2014.02.20 2014.07.18 ОБЕГ

2014.03.24-ны өдөр тендерийн нээлт хийсэн. 

Шаардлагад нийцсэн нэгч аж ахуйн нэгж 

шалгараагүй тул 2014.04.28-нд дахин НТШ-т 

зарлаж үнэлгээг хийж мөн шаардлагад 

нийцсэн нэг ч аж ахуйн нэгж шалгараагүй. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу шууд 

гэрээ байгуулсан.

ажлын гүйцэтгэл 50 

хувьтай. 2014 оны 10 

дугаар сард бүрэн 

дуусна.

Ажлын гүйцэтгэл явц

Хөрөнгө оруулалт

c

¹

2013 онд төлөвлөсөн 

худалдан авах ажиллагааны 

нэрс

Батлагдсан төсөвт 

өртөг (мян. төг) 1

Гэрээний дүн    

(мян. төг) 

Гүйцэтгэгчийн 

нэр 2

Худалдан авах 

ажиллагаанд 

мөрдсөн журам 

3

Эрх шилжүүлсэн 

эсэх (Тийм бол 

хаашаа 

шилжүүлсэн/ үгүй)

Тайлбар тодруулга

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн 

хугацаа


