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1

Ус, цаг агаар, орчны 

мэдээлэл дамжуулах 

холбоо, сувгийн зардал

258,222.5 ШГБ
Уламж

лалт 

Сар сард нь нэхэмжлэхийн дагуу төлбөрийг шилжүүлэн 

ажиллаж байна.

2

Цаг агаарт зориудаар 

нөлөөлж хур тунадас 

нэмэгдүүлэх борооны 

пуужин, ноцоох урвалж 

659,840.0

233760 

ам.доллар, 

134 976,0 

төгрөг

БНХАУ-ын Beijing 

Auxin Chemical 

Technology Co 

Гэрээ: 

018MN11EA01LT02

10,        Дашмянган 

ХХК Гэрээ: 01/2018

ХТШ 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/02/09 2018/03/13 2018/09/04 Цахим

Нэг ч тендер ирээгүй тул тендер хүчингүй болж, 

Үнэлгээний хорооноос захиалагчид гэрээ шууд 

байгуулахыг зөвлөмж болгосны дагуу БНХАУ-ын Beijing 

Auxin Chemical Technology компанитай борооны пуужин 

худалдан авах гэрээг шууд байгуулсан. Гэрээний дагуу 

1200 ш борооны пуужин хүлээн авч төлбөрийг /пуужин 

төлбөр-432,5 сая, гааль, НӨАТ 67,6 сая/ шилжүүлсэн. " 

Дашмянган" ХХК-тай 384 ш генераторын түлш нийлүүлэх 

шууд гэрээ байгуулж барааг хүлээн авч, төлбөрийг /135,0 

сая төгрөг/ шилжүүлж ХАА дууссан.  Нийт гүйцэтгэл 

635036.6 мянган төгрөг.

3 Аэрологийн радиозонд 422,037.0  125850 евро 
Франц улсын Модем 

компани 
ХТШ 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/02/09 2018/03/13 2018/05/23 Цахим

Нэг ч тендер ирээгүй тул хүчингүй болсон. Үнэлгээний 

хорооноос гэрээ шууд байгуулж ажиллахыг зөвлөмж 

болгосны дагуу Франц улсын Модем компанитай гэрээ 

шууд  байгуулсан. Гэрээний дагуу барааны төлбөр болон 

гааль, НӨАТ-т 409,4 сая төгрөгийг төлж, 1400 ш 

радиозондыг хүлээн авч, ХАА дууссан. Нийт гүйцэтгэл 

409383.4 мянган төгрөг.

4
Аэрологийн шинжилгээний 

сэлбэг хэрэгсэл
86,720.0 86,300.0

Алтан-Ус ХХК Гэрээ: 

ЦУОШГ/201803/1, 

Цэцүүх трейд ХХК 

Гэрээ: 

ЦУОШГ/201803/2

НТШ 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/05/31 2018/03/13 2018/11/15 Цахим

Тендер амжилтгүй болсон тул 3.13-нд тендерийг дахин 

зарлахад Реактив, Грийнхимистри, Ханлаб ХХК-иуд үнийн 

санал ирүүлсэн. Тендерийг хянан үзэхэд шаардлага 

хангаагүй тул Үнэлгээний хорооноос шууд гэрээ 

байгуулахыг захиалагчид зөвлөмж болгосны дагуу Алтан-

Ус ХХК-тай 79,5 сая төгрөгөөр бөмбөлөг, төмрийн үртэс, 

Цэцүүх трейд ХХК-тай 6,8 сая төгрөгөөр натри нийлүүлэх 

гэрээг  тус тус байгуулж гэрээний дагуу барааг актаар 

хүлээн авч, төлбөрийг шилжүүлэн, ХАА дууссан.

5
Цаг уурын автомат 

станцын сэлбэг хэрэгсэл
88,262.1 88,154.1    

Ач СВС ХХК Гэрээ: 

ЦУОШГ/201804
НТШ 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/02 2018/03/13 2018/04/16 Цахим

2,26-нд тендерийг нээхэд Ач СВС ХХК-иас тендер 

ирүүлснийг хянан үзэж, шаардлагад нийцсэн тул 

гүйцэтгэгчээр шалгаруулж, гэрээ байгуулж гэрээний дагуу 

барааг бүрэн хүлээн авсан. Төлбөрийг бүрэн төлж ХАА 

дууссан. 

28,429.5       

Нэйшнл проперти 

консалтинг ХХК 

Гэрээ: 

ЦУОШГ/201801006

2018/06/26 2018/07/20

 ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН 

№

Тухайн жилд худалдан 

авах бараа, ажил, 

үйлчилгээний нэр төрөл, 

тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан 

төсөвт өртөг              

(мян.төг)

Гэрээний дүн 

(мян.төг)

Гүйцэтгэгчийн нэр, 

гэрээний дугаар

ХАА-нд 

мөрдөх 

журам

Тайлбар, тодруулга

А. ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН УРСГАЛ ТӨСВӨӨС:
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Цахим

Тендер амжилтгүй болсон тул 1-р багц "Цаг уурын 

шинжилгээний хэмжих хэрэгсэл"-ийг 3.27-нд дахин 

зарлахад нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг хүчингүйд 

тооцож, шууд гэрээ байгуулахыг Үнэлгээний хорооноос 

зөвлөмж болгосны дагуу Нэйшнл проперти консалтинг ХХК-

тай /28,4 сая /гэрээ байгуулж, 2-р багц "Усны 

шинжилгээний хэмжих хэрэгсэл"-д Сельхозтехник импорт 

Монгол ХХК /82,6 сая/, 3-р багц "ХААЦУ-ын хэмжих 

хэрэгсэл"-д  Сельхозтехник импорт Монгол ХХК-ийг /93,3 

сая/ шалгаруулж, гэрээ байгуулан, барааг хүлээн авч 

төлбөрийг шилжүүлэн ХАА дууссан.

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний мэдээг тасралтгүй хүлээн авах, дамжуулах, олон 

улсын солилцоонд гаргахад хиймэл дагуулын холбоо, шилэн кабель, холбооны 

суваг ашигладаг тул холбоо, мэдээллийн компаниудтай удаан хугацааны шууд 

гэрээгээр  ажилладаг.                                                                                             

6

Ус, цаг уурын 

шинжилгээний хэмжих 

хэрэгсэл

208,410.0 НТШ 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/23



82,610.0       

Сельхозтехник 

импорт Монгол ХХК 

Гэрээ: 

ЦУОШГ/201801006

2018/03/29 2018/06/12

93,307.5       

Сельхозтехник 

импорт Монгол ХХК 

Гэрээ: 

ЦУОШГ/201806

2018/03/29 2018/06/12

7

Ус цаг уур, орчны хяналт 

шинжилгээний салбарын 

төв, орон нутгийн 

байгууллагуудын 

компьютерийн шинэчлэл

      255,750.0 253,878.7  

Саммит компьютер 

технологи ХХК 

Гэрээ: 

ЦУОШГ/201810-10

НТШ 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/14 2018/03/15 2018/04/27 Цахим

2,26-нд тендерийг нээхэд Ай ти зон, Саммиткомпьютер 

технологи ХХК-иудаас тендер ирүүлснийг хянан үзэхэд 

Саммиткомпьютер технологи ХХК-ийн тендер шаардлагад 

нийцсэн тул  гүйцэтгэгчээр шалгаруулж, гэрээ байгуулсан. 

Гэрээний дагуу барааг хүлээн авч, төлбөрийг төлж, ХАА 

дууссан.

8

Хөдөлмөр хамгаалал, 

аюулгүй ажиллагааны 

хувцас, хэрэгсэл 

33,683.0      33,677.1 

Цэн стайл ХХК 

Гэрээ: 17/29, Алтан-

Ус ХХК Гэрээ: 

2018/05-2

ХА 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/16 2018/03/13
2018.03.28       

2018.04.24
Цахим

2,12-нд тендерийг нээхэд Тансаг тууз, Оргихын булаг ХХК-

иудаас ирүүлсэн үнийн саналыг хянан үзэхэд шаардлагад 

нийцээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан. ҮХ-ноос шууд 

гэрээ байгуулж ажиллахыг захиалагчид зөвлөмж  болгосны 

дагуу ажлын хувцас нийлүүлэхээр Цэн стайл ХХК-тай 

16694,1 мянга, Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны хэрэгсэл нийлүүлэхээр Алтан-Ус ХХК-тай 

16983,0 мянган төгрөгөөр тус тус гэрээ шууд байгуулсан. 

Цэн стайл, Алтан ус ХХК-иудаас гэрээний дагуу барааг 

хүлээн авч, төлбөрийг шилжүүлэн, ХАА дууссан. 

9
Цаг уурын үзэгдлийн 

ажиглалтын камер
14,000.0 14,000.0

Топика ХХК Гэрээ: 

2018/ЦУ-17
ХА 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/05/11 2018/03/15 2018/06/21 Цахим

2.09-нд тендерийг нээхэд Ай Ти зон, Би Си Ти ХХК-иуд 

үнийн санал ирүүлснийг хянан үзэхэд шаардлагад 

нийцээгүй тул тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон. ҮХ-

ноос шууд гэрээ байгуулахыг захиалагчид зөвлөмж 

болгосны дагуу Топика ХХК-тай гэрээ байгуулж, барааг 

хүлээн авч төлбөрийг шилжүүлэн ХАА дууссан.

10

Мэдээллийн технологийн 

тасралтгүй ажиллагааг 

хангах сэлбэг хэрэгсэл

        26,553.0         26,500.0 

Саммит компьютер 

технологи ХХК 

Гэрээ: ЦУ/2018-11

ХА 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/04/06 2018/03/15 2018/05/28 Цахим

2.08-нд тендерийг нээхэд Бодь-Электроникс, Вега-

Экспресс ХХК-иуд үнийн санал ирүүлснийг хянан үзэхэд 

шаардлагад нийцээгүй тул тендер шалгаруулалт 

амжилтгүй болсон. ҮХ-ноос шууд гэрээ байгуулахыг 

зөвлөмж болгосны дагуу Саммит компьютер технологи ХХК-

тай гэрээ байгуулж, барааг хүлээн авч, төлбөрийг 

шилжүүлэн ХАА дууссан.

11

Мэдээллийн солилцоо, 

сүлжээний тоног 

төхөөрөмж, сэлбэг 

хэрэгсэл

44,660.1 41,439.8       

Хоббузоон, Ай ти 

зон, Саммит 

компьютер 

технологи ХХК 

Гэрээ: ЦУ/2018-10

ХА 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/04/06 2018/03/15 2018/05/25 Цахим

2.08-нд тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч үнийн санал 

ирүүлээгүй тул хүчингүй болсон. Үнэлгээний хорооноос 

Хуулийн 30.4-ийг үндэслэн  захиалагчид гэрээ шууд 

байгуулж ажиллахыг зөвлөмж болгосны дагуу 4,8 саяар 

дрон авахаар “Хоббизоон” ХХК-тай, 11,8 саяар дуран болон 

телестудийн камер худалдан авахаар “Ай Ти Зон” ХХК-тай, 

24,9 саяар  проектор, 65 инчийн ТВ болон сүлжээний 

сэлбэг хэрэгсэл худалдан авахаар “Саммит компьютер 

технологи” ХХК-тай тус тус гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу 

барааг хүлээн авч, төлбөрийг шилжүүлэн ХАА дууссан.

12

Ус цаг уур, орчны хяналт 

шинжилгээний анхан 

шатны ажиглалтын 

дэвтэр, хүснэгт, цаг уурын 

хэмжүүрийн лент

35,000.0 30,890.6    

Хөхмонгол принтинг 

ХХК Гэрээ: 

ЦУОШГ/201801009

ХА 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/26 2018/03/21 2018/05/08 Цахим

2.07-нд тендерийг нээхэд Эрчим хүчний хөгжлийн төв,  

Хүрд пресс, Хөхмонгол принтинг ХХК-иуд үнийн санал 

ирүүлснийг хянан үзэхэд шаардлагад нийцээгүй тул 

тендерийг хүчингүй болгосон. Үнэлгээний хорооноос 

захиалагчид гэрээ шууд байгуулж ажиллахыг зөвлөмж 

болгосны дагуу Хөхмонгол принтинг ХХК-тай гэрээ 

байгуулж, барааг хүлээн авч, төлбөрийг шилжүүлэн ХАА 

дууссан.

Цахим

Тендер амжилтгүй болсон тул 1-р багц "Цаг уурын 

шинжилгээний хэмжих хэрэгсэл"-ийг 3.27-нд дахин 

зарлахад нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг хүчингүйд 

тооцож, шууд гэрээ байгуулахыг Үнэлгээний хорооноос 

зөвлөмж болгосны дагуу Нэйшнл проперти консалтинг ХХК-

тай /28,4 сая /гэрээ байгуулж, 2-р багц "Усны 

шинжилгээний хэмжих хэрэгсэл"-д Сельхозтехник импорт 

Монгол ХХК /82,6 сая/, 3-р багц "ХААЦУ-ын хэмжих 

хэрэгсэл"-д  Сельхозтехник импорт Монгол ХХК-ийг /93,3 

сая/ шалгаруулж, гэрээ байгуулан, барааг хүлээн авч 

төлбөрийг шилжүүлэн ХАА дууссан.

6

Ус, цаг уурын 

шинжилгээний хэмжих 

хэрэгсэл

208,410.0 НТШ 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/23



13
Антивирусын программ 

хангамж
22,040.0 15,983.0

Инфосолюшн ХХК 

Гэрээ: ЦУОШГ/201814-

9

ХА 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/09 2018/03/15 2018/04/06 Цахим

2.09-нд тендерийг нээхэд Би Эм Ди, Ай Ти зон, Софтлайн 

азия, Топика, Вокомтехнологи, Инфосолюшн ХХК-иуд 

үнийн санал ирүүлснийг хянан үзэж, Инфосолюшн ХХК-ийг 

гүйцэтгэгчээр шалгаруулан гэрээ байгуулан гэрээний дагуу 

барааг бүрэн хүлээн авч, төлбөрийг шилжүүлэн ХАА 

дууссан. 

14
Супер компьютерийн 

үйлчилгээ, сургалт 
82,825.0

33,128 

ам.доллар
АНУ-ын Cray компани ШГБ

Уламж

лалт

АНУ-ын Cray компанитай шууд гэрээ байгуулж, төлбөрийг 

бүрэн шилжүүлсэн /85,319,484₮/. 

15
Модис системийн 

үйлчилгээ 
10,240.0 3250 фунт

Английн eOspher 

компани
ШГБ

Уламж

лалт

Английн eOspher компанитай шууд гэрээ байгуулж, 

төлбөрийг бүрэн шилжүүлсэн /10,656,750₮/. 

16
“Windows2016 server” 

үйлдлийн систем
2,584.7 2,476.3 Инфосолюшн ХХК ШХА

Уламж

лалт

Инфосолюшн ХХК-тай гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу 

барааг хүлээн авч, төлбөрийг шилжүүлж ХАА дууссан.

17
Суурин радарын 

цахилгааны нөөц үүсгүүр
8,000.0 8,000            Юнитра ХХК ШХА

Уламж

лалт

Цахилгаан тасалдаж, шуурхай үйл ажиллагаа доголдоход 

хүрсэн тул компаниудаас үнийн санал авч, Юнитра ХХК-

тай гэрээ байгуулан, барааг хүлээн авч, төлбөрийг 

шилжүүлэн ХАА дууссан. 

18

Цаг уурын өртөөний 

барилгын холболтын зураг  

хийлгэх 

9,200.0 ШХА
Уламж

лалт

МУ-ын ЗГ-ын 2017 оны 337 дугаар тогтоолыг үндэслэн 

холболтын зураг хийлгэх шаардлагагүй гэж үзсэн.

19

Сумдын цаг уурын 

өртөөний барилгын зураг, 

төсөв боловсруулах  

3,000.0 ШХА
Уламж

лалт

2019 онд одоо ашиглаж байгаа өртөөний барилгын зураг 

төсвийг ашиглахаар болсон тул энэ онд хийхгүй болсон.

20

Ус цаг уурын улсын 

сүлжээний тасралтгүй 

ажиллагааг хангах сэлбэг 

хэрэгсэл 

36,000.0
Уламж

лалт

2,307,027.4

Б. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН УРСГАЛ ТӨСВИЙН ЗАРДЛААС:

81,297.7

Синапс ХХК             

Гэрээ: 

ЦУОШГ/20180701

2018/06/25 2018/09/17

22,400.0
Цэцүүх трейд ХХК     

Гэрээ: ЦУОШГ/201807
2018/06/12 2018/08/20

22

Химийн урвалж, шил сав, 

зарцуулгын материал 

нийлүүлэх

33,200.0 25,471.7
Цэцүүх трейд ХХК     

Гэрээ: ЦУОШГ/201808
ХА 2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/04/04 2018/03/21 2018/08/20 Цахим

2.07-нд тендерийг нээхэд Цэцүүхтрейд, Грийнхимистри 

ХХК-иуд үнийн санал ирүүлснийг хянан үзэхэд шаардлагад 

нийцээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Үнэлгээний 

хорооноос Хуулийн 30.4-ийг үндэслэн  захиалагчид гэрээ 

шууд байгуулж ажиллахыг зөвлөмж болгосны дагуу Цэцүүх 

трейд ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Барааг хүлээн авч 

төлбөрийг шилжүүлэн ХАА дууссан.

23
Францын харуулын сэлбэг 

хэрэгсэл нийлүүлэх 
9,920.0 9,801.0

Эм Ай Эс Эс ХХК 

Гэрээ: БО/18/12
ШХА

Уламж

лалт

Ата Ерду ХХК /10 150,0 мян/, Оол солюшн ХХК /нийлүүлэх 

боломжгүй/, Эм Ай Эс Эс ХХК /9 801,0 мян/ -иудаас үнийн 

санал авч Эм Ай Эс Эс ХХК-тай гэрээ байгуулан, худалдан 

авалт хийж, төлбөрийг төлж ХАА дууссан.

148,256.6

3.27-нд тендерийг дахин зарлахад 1-р багц "Орчны 

шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл"-д 

шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул ҮХ-ноос шууд 

гэрээ байгуулахыг зөвлөмж болгосноор Синапс ХХК-тай 

шууд гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу барааг хүлээн авч 

төлбөрийг шилжүүлсэн. 2-р багц "Лабораторийн 

шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл"-д  

Цэцүүх трейд, Их дархчуул ХХК-иуд тендер ирүүлснээс 

Цэцүүх трейд ХХК-ийг шалгаруулж гэрээ байгуулан барааг 

хүлээн авч төлбөрийг  шилжүүлж ХАА дууссан.

Шууд худалдан авалт хийнэ

Урсгал зардлын дүн

2018/01/10 2018/01/25 2018/01/24 2018/03/23 Цахим

Шууд худалдан авалт хийнэ 

Шуурхай ажиллагаа алдагдах, гэнэтийн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдол бүрд  

"ТБОНӨХБАҮХАТ” тухай хуулийн дагуу худалдан авалт хийгдэнэ.

Урсгал зардлын дүн

21

Орчны шинжилгээний 

багаж тоног төхөөрөмж, 

сэлбэг хэрэгсэл 

105,136.6 НТШ

АНУ-ын Cray компанитай шууд гэрээ байгуулж худалдан авалт хийнэ 

Английн eOspher компанитай шууд гэрээ байгуулж худалдан авалт хийнэ 

Шууд худалдан авалт хийнэ 

Шууд худалдан авалт хийнэ 

Шууд худалдан авалт хийнэ 



В. ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ДАНСНЫ ОРЛОГООС:  

24 Компьютер нийлүүлэх 71,111.5 63,405.8
"Ай Ти Зон" ХХК Гэрээ: 

ЦУОШГ/201818
НТШ 2018/10/22 2018/10/29 2018/10/29 2018/11/29 2018/12/21 2018/12/13 Цахим

БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/397 тоот тушаалын дагуу 

тендерийг 10.29-нд зарлаж, 11.28-нд нээхэд Ай ти зон, 

Саммит компьютер технологи ХХК-иуд тендер ирүүлсэн 

байна. Тендерийг хянан үзээд Ай ти зон ХХК-ийг 

гүйцэтгэгчээр шалгаруулж, гэрээ байгуулан барааг хүлээн 

авч төлбөрийг  шилжүүлж ХАА дууссан.

Г. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНААС ЭРХ НЬ ШИЛЖИЖ ИРСЭН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

25

Улаанбаатар хотын 

УЦУОШТ-ийн байрны 

дулаан хангамжийг 

цахилгаан халаалтад 

шилжүүлэх, эко ариун 

цэврийн байгууламж 

суурилуулах

180,000.0

БОАЖ 

Сайдын 

2018 оны 

А/189 

тоот 

тушаал 

180,000.0 Элбэг өгөөмөр ХХК НТШ 2018/06/25 2018/07/05 2018/07/05 2018/12/05 2018/09/17 Цахим

Тендерийг 2 удаа зарлахад ганц ч тендер ирээгүй тул ҮХ-

ноос захиалагчид шууд гэрээ байгуулахыг зөвлөмж 

болгосон. 9.19-нд Үүний дагуу И эн Пи, Супер херо, Тобс, 

Авзага мээрэн, Интеко инженеринг, Хемон констракшн ХХК-

иудад үнийн санал авах тухай албан тоот хүргүүлсэн 

боловч хариу ирээгүй тул 10.05-нд БОАЖЯ-ны Төрийн 

нарийн бичгийн даргад шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 

хүргүүлэхэд шууд гэрээ байгуулахыг дэмжсэн тухай албан 

тоот ирүүлсэн.  БОАЖЯ-аас 11.23-нд Элбэг өгөөмөр, Алтай 

байдраг констракшн ХХК-иудад үнийн санал ирүүлэх албан 

тоот явуулж шаардлага хангасан тул Элбэг өгөөмөр ХХК-

тай гэрээ байгуулсан.Гэрээний дагуу ажил 2019.01.31-нд 

дуусна.

26

Улаанбаатар хотын 

суурин харуулын автомат 

анализаторын сэлбэг 

нийлүүлэх

49,500.0

БОАЖ 

Сайдын 

2018 оны 

А/485 

тоот 

тушаал 

49,500.0 Эм Ай Эс Эс ХХК ХА 2018/12/12 2018/12/12 2018/12/18 2018/12/18 2018/12/25
Уламж

лалт

Эм Ай Эс Эс ХХК, Сүлжээ ХХК, Синабс ХХК-иудад үнийн 

санал ирүүлэх урилга илгээсэн ба Сүлжээ ХХК, Синабс 

ХХК-иуд оролцохгүй гэж мэдэгдэж, Эм Ай Эс Эс ХХК-иас 

ирүүлсэн тендер шаардлага хангасан тул гүйцэтгэгчээр 

шалгаруулж, гэрээ байгуулж гэрээний дагуу барааг бүрэн 

хүлээн авсан. Төлбөрийг бүрэн төлж ХАА дууссан. 

27 Элсэн ванн нийлүүлэх 10,000.0

БОАЖ 

Сайдын 

2018 оны 

А/485 

тоот 

тушаал 

9,955.0 Синабс ХХК ШХА
Уламж

лалт

Сүлжээ ХХК, Синабс ХХК, Алтан-Ус ХХК-иудад үнийн 

санал ирүүлэх урилга илгээхэд Синабс ХХК үнийн санал 

ирүүлсэн тул гүйцэтгэгчээр шалгаруулж, гэрээ байгуулж 

худалдан авалт хийж, төлбөрийг төлж ХАА дууссан. 

2,765,895.5НИЙТ ДҮН

Шууд худалдан авалт хийнэ




