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2018.10.09 

 

Тендер шалагруулалтын нэр: Лабораторийн барилгын гадна талбайн шугамын засварын ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах / харьцуулалтын аргаар/ 

Төсөвт өртөг: 20 000 000₮ 

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: НМХГ/201809002 
 

      

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 

Лабораторийн барилгын гадна шугамын засварын ажил –ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал 

ирүүлэхийг  урьж байна. 

 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 

Тендерт оролцогч нь: Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 

          Үүнд: 

 Байгууллагын гэрчилгээ /хуулбар/ 

 Тусгай зөвшөөрөл /хуулбар/ 

 Удирдах болон инженер, техник, мэргэжлийн голлох боловсон хүчний чадвар, турлагын 

талаарх мэдээлэл 

 Борлуулалтын хэмжээ: 2017 оны борлуулалтын орлогын дундаж нь 50,0 сая-с багагүй 

 

 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:  Тендерт 

санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй 

 Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 1 жил. 

 Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 1 жил (тухайн 

гэрээтэй ижил төстэй дор хаяж нэг удаагийн гэрээний үнийн дүн нь 20 000 000 

төгрөгөөс багагүй байна) 

 

Үнийн саналыг 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны  09 цаг 30 минут-аас өмнө хаягаар ирүүлнэ.үү 

                 

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 4 дүгээр хороо Нийслэлийн Засаг захиргааны 3 дугаар байр Нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын газар 2 дугаар давахарт 203 тоот өрөө утас: 77775000, 89990022 

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

 

 

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо, 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар Засаг захиргааны 3 дугаар байр 

Байгууллагын : Утас: 7777-5000  Факс: 7777-5120 

Веб хуудас: http://ub.inspection.gov.mn/ 

 

 

 



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 

 
Барааны тодорхойлолт: Лабораторийн барилгын гадна шугамын ажил  - 20 000 000 /хорин 
сая/ төгрөгний өртөгтэй 
 
 
                                                            Ажлын тоо хэмжээ 
 
 

д/д Ажлын нэр Хэмжих нэгж Тоо ширхэг 

1 Ялтсан бойлер халаалтын GK 10 

2 Бөмбөлгөн хаалт  Ф50мм 10 

3 Монометр ш 4 

4 Термометр ш 4 

5 Хог шүүгч Ф50 1 

6 Боолт гайк ш 48 

7 Дулаагын материал м 140 

8 Вентел Ф15 4 

9 Булан Ф50мм 40 

10 Будаг кг 18 

11 Ган хоолой ф50мм м 140 

12 Цайрдсан ган хоолой ф50мм м 140 

13 Насос /халаалтын/ ТП40-540/2 2 

 

Жич:  Байгууллагын гэрчилгээ /хуулбар/ 

 Тусгай зөвшөөрөл /хуулбар/ 

 Удирдах болон инженер, техник, мэргэжлийн голлох боловсон хүчний чадвар, 

туршлагын талаарх мэдээлэл 

 Ижил төстэй хийсэн ажлын туршлага /хийсэн ажлын гэрээ, хуулбар/ 

 2017 оны санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулсан байх 

 

           
 

 


