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2018 ОН   



HV1G1CJ13JlV1G1H HyTrV1G1H 3ax V1 praaHbl 6aG1ryynnaryy,o. Hb MoHron YnCbiH TecsV1G1H TyxaG1 
xyynV1G1H 65.1 .2 ,o.yraap 3aanT, MoHron YncbiH 3acar 3aXV1praa, HyTar ,0.3BCr3pV1G1H H3DK, TYVHV1G1 
y,o.Vlp,o.narbiH TyxaG1 xyynV1G1H 18.1.2 ,o.axb 3aam, MoHron YnCbiH T6CBV1G1H TyxaG1 xyynb, TepV1G1H 
6onoH opoH HyTrV1G1H eMYV1G1H xepeHreep 6apaa, a}f(VlJl , yG1nYV1Jlr33 xy,o.an,o.aH asax TyxaG1 xyynb, 
TYVHV1G1 ,o.araH rapcaH }f(ypaM, 3px 3yG1H aKTyy,o. 6onoH HV1G1cn3nV1G1H V1pr3,0.V1G1H TeneenerY,o.V1G1H 
xypnbiH TE:lCE:lB 6amax TyxaG1 2017 OHbl 02/22 ,o.yraap TOrTOOJl , HV1G1CJ13JlV1ViH V1pr3,0.V1G1H 
TeneenerY,o.V1G1H xypnbiH T3pryyn3rY,o.V1G1H 17, 20, 46 ,o.yraap TOrToon, ,[lyyprV1G1H V1pr3,o.V1G1H 
TeneenerY,O.V1G1H xypnbiH 02, 07, 08, 5/3, 5/6, 7/24, 11, 7/02, 01, A/11 ,o.yraap TOrTOOJlYYAblr TYC 
TYC VH,0.3CJ13H HV1G1CJ13Jl XOTO,O. X3p3DKV1X xepeHre opyynaJlTbiH T6C6Jl, apra X3M}f(33HV1G1 xy,o.an,o.aH 
asax a}f(Vlnnaraar 30XV10H 6aG1ryyn}f( 6aG1Ha. 

Xy,o.an,o.aH asax a}f(VlnnaraaHbl TaG1naH, M3A33r "TepV1G1H 6onoH opoH HyTrV1G1H eMYV1G1H 
xepeHreep 6apaa, a}f(li1Jl, yG1nYII1Jlr33 xy,o.an,o.aH asax" TyxaG1 xyyn111G1H 49 ,o.yr33p 3yG1n, MoHron 
YncbiH CaHrV1G1H caG1gbiH 2017 OHbl 12 gyraap capbiH 14-HV1G1 e,o.p111G1H 363 ,o.yraap Tywaanaap 
6aTnar,o.caH "Xy,o.angaH asax a}f(Vlnnaraar Tenesnex, TaG1narHax" ~paM, HV1G1cn3nV1G1H 
Xy,o.an,o.aH asax a}f(li1JlnaraaHbl ra3pb1H AVPMV1G1H xyp33HA 6onoscpyynas. 

HV1G1cn3nV1G1H XyAanAaH asax a}f(VlnnaraaHbl ra3ap Hb Hll1illcn3n, AVVP3r A3X TesnepceH 
xyAangaH asax a}f(li1Jlnaraar 30XV10H 6aG1ryynax, 6ycaA 6aG1ryynnarbiH xyAanAaH asax 
a}f(VlJlnaraaHA M3pr3}1(111Jl, apra 3VG1H 3esneree erex, M3A33 TaG1naHr H3rTr3x, cypranT 5lsyynax, 
cati!H Typwnarblr xysaanl...I~X, xygangaH asax a}f(li1JlnaraaHbl Tanaapx M3A33Jl.IJII1VIr TVf33X, 
xyAanAaH asax a}f(li1JlnaraaHA aw111rnax 3arsap 6apli1MT 61!1Yll1r, MaTep111anaap xaHrax, LlaXII1M 
Cli1CTeMII1VIH aw111rnanTblr catl!}f(pyynax, waapAnaraTaVI cyAanraar x111G1x 33p3r Yll1r yypr111VIr 
X3p3f1KVVJ13H a}f(li1JlJla}f( 6aVIHa. 

Hlllli!Cn3m1li!H XY,[\An,QAH ABAX A>K~---F~·-,~: 
rA3PbiH ,[\APrbiH An5AH YYPrllllllr ' 

TYP OPnOH rYlllL..pTr3P-I 5. rYH,QCAM5YY 

YXA0517 ~225 
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НЭГ.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1.1 НИЙСЛЭЛИЙН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

БИЕЛЭЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний 

өдрийн 02/22 дугаар тогтоолоор 116,167,900.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 21 төсөл, арга хэмжээ шилжих хөрөнгө оруулалт, 124,677,900.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 50 төсөл, арга хэмжээ шинэ хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 

Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр 60,855,600.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 24 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар батлагдсан. 

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 17, 20, 46 

дугаар тогтоолоор хөрөнгө оруулалтын 11,744,740.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 136 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар батлагдсан. 

Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 02, 07, 08, 5/3, 5/6, 7/24, 11, 7/02, 01, А/11 

дугаар тогтоолоор 30,681,521.3 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 392 төсөл, арга 

хэмжээ зохион байгуулагдахаар батлагдсан.  

Үүнээс 2018 оны эхний хагас жил буюу 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 

байдлаар нийслэл хотод улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө болон орон нутгийн 

хөгжлийн сан, бусад төсвийн эх үүсвэрүүдээр 396,868,373.9 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 1179 (задарснаар) төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа 

зохион байгуулагдаж байгаагаас 3,913,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 10 төсөл, арга хэмжээ захирамжаар хүчингүй болсон бөгөөд 71,8 хувийн 

хэрэгжилттэй байна. 

 

НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖСЭН НИЙТ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 

  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 112,144,200.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 80 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин 

ирсэн. Үүнээс 7,412,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 8 төсөл, арга 

хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 14,615,000.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 11 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 

бөгөөд 11,315,800.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 9 төсөл, арга 

хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа ба 78,801,400.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 52 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж 

44,7 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Улсын төсвийн урсгал зардал: 10,704,413.2 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 50 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаагаас 9,983,480.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 45 төсөл, арга 

хэмжээний гэрээ байгуулагдаж, 720,932.7 мянган төгрөгийн 5 төсөл, арга хэмжээний 

тендерийн материал хүлээн авч байгаа ба 95 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт: 132,402,043.4 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 155 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа 

зохион байгуулагдаж байгаагаас 59,253,400.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 57 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 

34,833,380.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 18 төсөл, арга хэмжээнд 

тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа бөгөөд 8,773,500.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 13 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа ба 

29,541,763.4 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 67 төсөл, арга хэмжээнд 
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тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж 62 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалт: 40,806,400.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 92 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 13,392,400.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 76 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 310,000.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 4 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа бөгөөд 1,214,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 6 

төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа ба 25,890,000.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 6 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил 

хийгдэж 90,8 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан: 8,738,840.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 169 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа 

зохион байгуулагдаж байгаагаас 3,300,550.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 74 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 

2,423,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 43 төсөл, арга хэмжээнд 

тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа бөгөөд 1,022,900.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 8 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа ба  

1,992,390.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 44 төсөл, арга хэмжээнд 

тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж 71,8 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт: 12,600,036.5 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 175 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас байгаагаас 2,792,907.3 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 69 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 

1,210,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 23 төсөл, арга хэмжээнд 

тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа бөгөөд 110,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа бөгөөд 

8,487,129.2 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 81 төсөл, арга хэмжээнд 

тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 63,1 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан: 4,555,674.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 153 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 1,664,421.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 55 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 337,740.2 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 9 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа бөгөөд 74,889.9 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 4 төсөл, 

арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа ба 2,478,622.9 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 85 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж 

байгаа ба 58 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

Дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө: 49,400.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаа ба 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Урсгал төсвийн хөрөнгө оруулалт: 6,021,552.7 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 68 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 77,2 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Өөрийн хөрөнгө: 18,940,224.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 210 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 65,5 

хувийн хэрэгжилттэй байна.  

Он дамжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт: 148,000.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 5 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 38 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалт: 45,844,590.1 мянган төгрөгийн 
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батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 11 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 68,2 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 

 Нийслэлд зохион байгуулагдаж буй нийт төсөл, арга хэмжээний явцын мэдээллийг 

хүснэгт 1-т дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 
Хүснэгт 1. Нийслэлд зохион байгуулагдаж буй төсөл, арга хэмжээний явц  

 

 Дээрх хүснэгтийг графикаар үзүүлбэл: 

 
График 1. Нийслэлд зохион байгуулагдаж буй төсөл, арга хэмжээний явц 

 
 

1.2 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДААГҮЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ 

ТАЙЛБАР, ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОН ХЭРЭГЖИЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ 

Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 193,852,380.0 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 425 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааг 69,8 хувийн хэрэгжилттэй зохион байгуулж байна. Үүнээс: 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 112,144,200.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 80 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин 

ирсэн бөгөөд 44,7 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Улсын төсвийн урсгал зардал: 10,704,413.2 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 50 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаа ба 95 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө: 49,400.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 
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141

367

Х У Д А Л Д А Н  А В А Х  А Ж И Л Л А Г А А Н Ы  Я В Ц

Гэрээ хийгдсэн

Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил

Үнэлгээний хороо байгуулах ажил

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй

Шийдвэр хүлээгдэж байгаа ажил

Товч тайлбар 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 
тоо /%/ 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

2018 онд 
санхүүжих 

Гэрээ хийгдсэн 367 31.39% 55,735,806.1 44,613,704.59 

Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн 141 12.06% 52,442,949.1 19,772,749.07 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 152 13.00% 85,364,383.7 44,382,611.17 

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 85 7.27% 46,436,844.1 24,681,553.44 

Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 141 12.06% 31,663,656.9 19,230,256.95 

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил 216 18.48% 82,473,163.9 46,981,163.90 

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 15 1.28% 32,540,000.0 17,140,000.00 

Үнэлгээний хороо байгуулах ажил 42 3.59% 5,091,200.2 5,091,200.20 

Шийдвэр хүлээгдэж байгаа ажил 10 0.86% 1,207,370.0 1,207,370.00 

НИЙТ 1169 100.00% 392,955,374.0 23,100,609.31 
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төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаа ба 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Урсгал төсвийн хөрөнгө оруулалт: 6,021,552.7 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 68 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 77,2 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Өөрийн хөрөнгө: 18,940,224.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 210 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 65,5 

хувийн хэрэгжилттэй байна.  

Он дамжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт: 148,000.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 5 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 38 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалт: 45,844,590.1 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 11 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 68,2 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 

1.3 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭГДЭЭГҮЙ БОЛОН 

ДУТУУ БИЕЛСЭН ШАЛТГААН, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ 

АРГА ХЭМЖЭЭ: 

- Үнэлгээний хороо байгуулахдаа хугацаа алдах 

- Судалгаа тооцоо муутай, төлөвлөлтгүй 

- Газар олголтын асуудал бүрэн шийдэгдээгүй, газрын маргаантай  

- Техникийн нөхцөл олгох боломжгүй  

- Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаагүй, холболтын зураг төсөл хийгдээгүй 

- Ажлын зураг төсөв газрын бодит байдалтай нийцдэггүйгээс хөрөнгө дутуу төлөвлөгдөн 

нэмэлт хөрөнгө шийдвэрлүүлэх шаардлага бий болдог 

- Нийслэлээс газар болон зураг төсвийг бүрэн шийдвэрлэсэн ажлуудыг улсын төсөвт 

суулгуулахаар санал өгдөг боловч хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлахдаа 

тухайн саналыг тусгадаггүйн улмаас газаргүй, зураг төсөвгүй ажлууд нийслэлд эрх 

шилжин ирж худалдан авах ажиллагааны явц удааширч, хүндрэл үүсч байна. 

Цаашид авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ:  

- Захиалагч байгууллагууд хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны төлөвлөлт гарган 

мөрдөх ба газрын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсний дараа хөрөнгийг төсөвт суулгаж 

байх,  

- Зураг төсвийг дүрэм, стандартын дагуу боловсруулах, зөвшилцөн батлах ажлыг 

мэргэжлийн байгууллага хийж гүйцэтгэсэн байх,  

- Томоохон хэмжээний төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийг батлахаас өмнө захиалагч 

байгууллагуудтай объект тус бүрээр нь техникийн нөхцөлийн асуудлаар хэлэлцэж, 

бүрэн зөвшилцсөний дараа хөрөнгө шийдвэрлэж байх. 

- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 

Сангийн сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалаар батлагдсан "Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг 

төлөвлөх, тайлагнах журам"-д нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион 

байгуулах. 

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хууль болон холбогдох журам, Засгийн газрын тогтоолын дагуу худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан эсэх талаар дээрх байгууллагуудад хяналт 

тавьж, шалган зааварлах ажлыг 3 дугаар улиралд багтаан зохион байгуулах зэрэг 

ажлыг төлөвлөж байна.  
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 Биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн төсөл, арга хэмжээ явцын мэдээллийг хүснэгт 2-

т дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 
Хүснэгт 2. Биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн төсөл, арга хэмжээ 

Товч тайлбар 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 
тоо /%/ 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

/мян.төг/ 

2018 онд 
санхүүжих 

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 15 3.54% 32,540,000.0 17,140,000.00 

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил 216 50.94% 82,473,163.9 46,981,163.90 

Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 141 33.25% 31,663,656.9 19,230,256.95 

Үнэлгээний хороо байгуулах ажил 42 9.91% 5,091,200.2 5,091,200.20 

Шийдвэр хүлээгдэж байгаа ажил 10 2.36% 1,207,370.0 1,207,370.00 

НИЙТ 424 100.00% 152,975,391.0 89,649,991.05 

 

1.4 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭГ ТЕНДЕРИЙН ХҮЧИНТЭЙ БАЙХ 

ХУГАЦААНД ХИЙСЭН ЭСЭХ 

Тайлант хугацаанд нийт 392,955,374.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 1169 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа 

бөгөөд 5 төсөл, арга хэмжээний тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгуулсан байна. Үүнд: 

Шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй-1, гомдол гарсан-4.  

1.5 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД ГАРСАН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРХЭН 
ЗАСАЖ ЗАЛРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тендер шалгаруулалтын явцад Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн 

төлөө газраас 12 төсөл, арга хэмжээг захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй гэж 

шийдвэрлэсэн. Үүний дүнд 5 төсөл, арга хэмжээг дахин зарласан, 6 төсөл, арга хэмжээнд 

дахин үнэлэгээ хийгдэж, 1 төсөл, арга хэмжээний тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт 

оруулсан байна. 

1.6 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ГАРСАН ГОМДОЛ, ТҮҮНИЙГ 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ 

Тайлант хугацаанд 1169 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулагдаж байгаагаас нийт 29 гомдол гарсан. Үүнээс Сангийн яаманд 27, Шударга 

өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт 2 гомдол тус тус гарсан.  

Гомдол шийдвэрлэлтийн хувьд: 

- Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй – 6 

- Дахин үнэлэх - 6 

- Дахин зарлах - 5 

- Тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай - 1  

- Гомдол шийдвэр хүлээдэж буй - 11 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдлын мэдээллийг хүснэгт 3, 4-т 
дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

 Хүснэгт 3. Сангийн яаманд гарсан гомдлын дэлгэрэнгүй 

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр Шийдвэрлэлт 

1 Сургуулийн автобус төслийг хэрэгжүүлэх /3ш/ 

ШӨХТГ-с Захиалагчийн 
шийдвэр үндэслэлтэй, 

Сангийн яамнаас дахин 
зарлах 

2 Суурин компьютер Дахин зарлах 

3 
Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн гудамж, зам, 
талбайн гэрэлтүүлгийн Б бүсэд ашиглалт, хамгаалалт 
хариуцан ажиллах зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ 

Дахин зарлах 

4 
13, 14, 15 дугаар хорооны дундах Овооны тохижилтын 2-р 
шатны ажил 

Дахин зарлах 

5 
Багц №19: Цус сийвэн орлох, цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх 
эмүүд 

Дахин зарлах 

6 
Багц №31: Иод, спирт агуулсан ариутгал, халдваргүйтгэлийн 
бодис 

Дахин зарлах 

7 Багц №1.1: Нянгийн эсрэг бэлдмэл 
Захиалагчийн шийдвэр 

үндэслэлтэй 

8 Шатахуун худалдан авах 
Захиалагчийн шийдвэр 

үндэслэлтэй 

9 Ажлын хувцас худалдан авах 
Захиалагчийн шийдвэр 

үндэслэлтэй 

10 
1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд 
залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, тоглоомын талбай 
байгуулах 

Захиалагчийн шийдвэр 
үндэслэлтэй 

11 
Зорилтот бүлгийн айл өрхийг дэвшилтэд технологи бүхий 
цахилгаан халаагуураар хангах 

Захиалагчийн шийдвэр 
үндэслэлтэй 

12 
Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн автомашины GPS 
төхөөрөмж /85ш/ 

Дахин үнэлэх 

13 Багц-1 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж Дахин үнэлэх 

14 Багц-3 Лабораторийн төвийн тоног төхөөрөмж Дахин үнэлэх 

15 
“Улаанбаатар Инноваци хөгжлийн төв”-ийн техник, тоног 
төхөөрөмж 

Дахин үнэлэх 

16 
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар 
шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км 

Дахин үнэлэх 

17 
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II 
ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20 дугаар хороо/ 

Гомдол шийдвэр 
хүлээдэж буй 

18 Тусгай зориулалтын механизм худалдан авах /3ш/ 
Гомдол шийдвэр 

хүлээгдэж буй 

19 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц1/ 
Гомдол шийдвэр 

хүлээгдэж буй 

20 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц2/ 
Гомдол шийдвэр 

хүлээгдэж буй 

21 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц3/ 
Гомдол шийдвэр 

хүлээгдэж буй 

22 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц4/ 
Гомдол шийдвэр 

хүлээгдэж буй 

23 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц5/ 
Гомдол шийдвэр 

хүлээгдэж буй 

24 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц6/ 
Гомдол шийдвэр 

хүлээгдэж буй 

25 
Дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн инженерийн 
хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" ий барилга 
угсралтын ажил 

Гомдол шийдвэр 
хүлээгдэж буй 

26 
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 
дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 

Гомдол шийдвэр 
хүлээгдэж буй 

27 
Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт 
/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар цэцэрлэг/ 

Гомдол шийдвэр 
хүлээгдэж буй 
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Хүснэгт 4. ШӨХТГ-Т гарсан гомдлын дэлгэрэнгүй 

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр Шийдвэрлэлт 

1 
Сургуулийн автобус төслийг 
хэрэгжүүлэх /3ш/ 

Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй. 

2 
Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах 
/Багц 50/ 

Өрсөлдөөн хязгаарласан заалт оруулсан тул 
тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай 

шийдвэр гарсан. 

 

1.7 ЧАНАР СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ДОТООДЫН БАРАА ХУДАЛДАН 
АВСАН МӨНГӨН ДҮН, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ 
МЭДЭЭЛЭЛ 

Тайлант хугацаанд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн “Тендерт оролцогчдод давуу 

эрх олгох тухай заалт”-ыг хэрэгжүүлэн 57,296,820.9 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 

193 төсөл, арга хэмжээнд дотоодын үйлдвэрээс чанар, стандартын шаардлага хангасан 

барааг худалдан авахаар тендерийн урилгад тусган зарласан бөгөөд Засгийн газрын 336 

дугаар тогтоолын дагуу 10 багц ажилд 2,649,501.6 мянган төгрөгийн өртөг бүхий 64 нэр 

төрөл бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан. /Хүснэгт 5/ 

 
Хүснэгт 5. Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авсан барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

№ 
Төсөл арга хэмжээний 

нэр /багцын дугаар/ 

Тухайн жил дотоодын 
үйлдвэрээс худалдан 

авсан бараа, 
бүтээгдэхүүний нэр 

төрөл 

Х
э
м

ж
и

х
 

н
э
гж

 

Тоо 
хэмжээ 

Гэрээний 
дүн 

/мян.төг/ 

Гүйцэтгэгчийн 
нэр, регистр 

1 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 
Багц№1.1 Нянгийн 

эсрэг бэлдмэл 

Цефатаксим /Клаферон 
1.0 судсаар/ 

фл 160,210 192,252.0 

"Нахиа-
Импекс" ХХК, 
РД: 2048833 

Цефазолин 1,0 фл 425,020 344,266.2 

Цефтриаксон 1.0 фл 13,150 14,465.0 

Ампициллин 1.0 фл 201,220 90,549.0 

Бензил пенициллин 1.0 фл 2,500 750.0 

Прокайн 
бензилпенициллин 1.0 

фл 750 375.0 

2 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 
Багц№6 Амин дэм 

эрдэс бодисууд 

Аскорбины хүчил / вит 
С/ 5%-2.0 

кор 54,547 60,001.7 

"Моносфарм 
трейд" ХХК, 
РД: 2670712 

Никотины хүчил / Вит 
РР/ 1.0 

кор 31,164 37,708.4 

Пиридоксин HCE/ Вит 
В6/ 1.0 

кор 13,657 9,013.6 

Цианокобаламин / Вит 
В12/ 500мкгх1.0 

кор 7,182 4,740.1 

Викасол / ВитК/ 1.0 кор 7,922 20,042.7 

Тиаминбромид / Вит В1/ 
1.0 

кор 16,491 10,884.1 

Алое 1.0 кор 10244 22,536.8 

3 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 
Багц№8.1 Хэсгийг 
мэдээгүйжүүлэх 

амьсгалын замын үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх 

тарилгын эмийн 
хэлбэрүүд 

Дефингидроамин 1%-
1.0 

кор 10,072 12,590.0 

"Нахиа-
Импекс" ХХК, 
РД: 2048833 

Фуросемид 1%-2мл кор 8,707 9,577.7 

Метамизол натри 50%-
2мл 

кор 10,627 34,006.4 

Лидокайн 2%-2мл кор 10,274 13,869.9 

4 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 

Аминофиллин 2.4%-
10мл 

кор 5,084 10,066.3 
"Моносфарм 
трейд" ХХК, 
РД: 2670712 

Магнисульфат 25%- 
10мл 

кор 13,649 29,277.1 

Инозин 2%-5.0 кор 30,605 60,597.9 
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Багц№8.2 Бусад 
тарилгын эмийн 

хэлбэрүүд 

Кальцихлорид 10%-
10мл 

кор 689 1,288.4 

Глюкоз 40%-10.0 кор 1,051 1,965.4 

Пирацетам 20%-5мл кор 26,318 57,899.6 

5 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 

Багц№18.2 
Мансууруулах болон 

мэдээгүйжүүлэх эмүүд 

Бупивикайн 0.5%-2мл фл 2,900 4,785.0 

"Айвико-
Интернэшнл" 

ХХК, РД: 
5006368 

Фентанил 0.005%-2мл кор 2,366 28,368.3 

Морфин 1%-1 мл кор 5,187 49,240.2 

Трамадол кор 10,561 26,370.8 

6 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 
Багц№20 Судсаар 
сэлбэх тарилгын 

шингэнүүд 

Натри гидрокарбонат 
4%-100мл 

фл 2,178 4,791.6 

"Айвико-
Интернэшнл" 

ХХК, РД: 
5006368 

Холимог шингэн 500мл фл 2,290 4,534.2 

Холимог шингэн 250 мл фл 2,500 5,500.0 

Калий смесь-250 фл 34,889 72,918.0 

Калий смесь-100 фл 8,694 15,388.4 

Калий хлор 7.5%-100 фл 6,160 12,320.0 

Лабор -250 фл 18,503 45,517.4 

Натрийн салицилат 
10%-100 

фл 9,572 17,277.5 

Маннитол 10% -500мл фл 270 1,350.0 

Маннитол 10%-250мл фл 12,521 40,067.2 

Глюкоз 20%-100 фл 1,180 1,191.8 

Глюкоз 10%-100 фл 7,380 13,284.0 

Глюкоз 10%-250 фл 980 1,911.0 

Глюкоз 10%-500 фл 610 1,372.5 

Холимог шингэн 250 мл фл 4,700 4,700.0 

7 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 
Багц№21 Давс, ус, 

хүчил, шүлтийн 
тэнцвэрт нөлөөлөх 
дуслын шингэнүүд 

Натрихлорид 0.9%-
500мл 

фл 121,427 91,070.3 

"Айвико-
Интернэшнл" 

ХХК, РД: 
5006368 

Натрихлорид 0.9%-
250мл 

фл 159,061 115,319.2 

Натрихлорид 0.9%-
100мл 

фл 163,303 116,761.6 

Рингер /рингер лактат/ -
500 мл 

фл 38,403 28,802.3 

Рингер /рингер лактат/ -
250мл 

фл 59,802 43,356.5 

Глюкоза 5%-500 фл 3,410 2,557.5 

Глюкоза 5%-250 фл 10,642 7,715.5 

Глюкоза 5%-100 фл 12,239 8,750.9 

8 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 
Багц№22 Тарилгын 

бусад шингэнүүд 

Декстран 40-500 фл 477 6,678.0 

"Айвико-
Интернэшнл" 

ХХК, РД: 
5006368 

Декстран 70-500 фл 393 5,109.0 

Декстран 40-250 фл 1,012 12,650.0 

Новокайн 0.25 % -100 фл 31,410 50,727.2 

Новокайн 2 % -100 фл 1,405 2,810.0 

Новокайн 0.5 % -100 фл 905 1,629.0 

Новокайн 1%-100 фл 1,625 3,250.0 

Гепарин 5000ед-1мл фл 14,670 22,005.0 

Декстран 70-250 мл фл 194 2,328.0 

9 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 

Багц№23 Нэг удаагийн 
тариур 

Шприц 3 г ш 1,425,900 172,533.9 

"Моносфарм 
трейд" ХХК, 
РД: 2670712 

Шприц 5 г ш 1,187,900 156,802.8 

Шприц 10 г ш 1,676,500 313,505.5 

10 

Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газрын харьяа 
байгууллагуудын 2018 

онд хэрэглэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, 

Багц№32 Эх барих нэг 
удаагийн хэрэгсэл 

Эх барихын цомог 
цом
ог 

3,900 38,610.0 
"Нуган трейд" 

ХХК, РД: 
2571595 Кесераво хагалгааны 

цомог 
цом
ог 

3,080 56,918.4 

 Нийт    2,649,501.6  
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ХОЁР. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТ 

 

2.1 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ЗАРЛАСАН 

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТОО, ХУВЬ БОЛОН СИСТЕМИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ 

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлогын хүрээнд 2018 онд Төсвийн 

Ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд батлагдсан нийт 

худалдан авах ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

(www.tender.gov.mn) -ээр дамжуулан зохион байгуулах зорилт тавьсан.   

- Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Нийслэлийн 2018 

оны төсөв батлах тухай” 02/22 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 

хэрэгжих 301,701,400.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 97 багц 

хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 20 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан Нийслэлийн нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих 11,471,300.0 

мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 134 багц хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ 

буюу Нийслэлийн Засаг даргаас баталсан “Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны 

ерөнхий төлөвлөгөө”-г 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор тус тус 

нийтэлсэн.  

- Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад нэвтрүүлэх, Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 онд 

хэрэгжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг уг системээр зохион 

байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийг 

үүсгэх, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж батлах ажлыг 10 удаа, захирамжийн дагуу эрх 

шилжүүлэх ажлыг 37 удаа гүйцэтгээд байна.  

- Тайлант хугацаанд Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас эрх шилжүүлсэн Улсын төсвийн  

44,677,213.1 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 76 төсөл, арга хэмжээ, 

Нийслэлийн төсвийн 79,270,170.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий  66 

төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 8,536,700.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 51 төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1,932,400.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 20 төсөл, арга хэмжээ, Дүүргийн төсөв болон Дүүргийн орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 3,866,632.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 80 төсөл, арга хэмжээ, Бусад эх үүсвэрээр хэрэгжиж буй 15,993,870.1 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 111 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааг Төрийн цахим худалдан авах ажиллагааны цахим системээр дамжуулан 

зохион байгуулсан байна. Нийт зарлагдсан төсөл, арга хэмжээний 54,2 хувь буюу 

154,276,985.7 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 404 төсөл, арга хэмжээг 

цахим системээр зохион байгуулсан байна. 

- Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай хамтран 2018 оны 01 сарын 23, 25-ны 

өдрүүдэд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, Дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны албад, Нийслэлийн төсөвт болон аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 

газруудын 101 албан хаагчдад Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн 

ашиглалт болон худалдан авах ажиллагааны хууль, журмын талаар сургалт зохион 

байгуулсан.  

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 104 байгууллагад Засгийн газрын 2017 оны 337 дугаар 

тогтоолд нийцүүлэн худалдан авах ажиллагааг цахим системээр зохион байгуулан 

http://www.tender.gov.mn/
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ажиллах тухай 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр 02/57 дугаар албан бичгээр 

зөвлөмж хүргүүлсэн. 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим сиcтем www.tender.gov.mn-д програмын 

шинэчлэл хийгдэж байгаатай холбоотой 2018 оны 05 дугаар сард худалдан авах 

ажиллагааг зарлах, зохион байгуулах явцад зарим алдаа гарч эхэлсэн тул тухай бүр 

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай холбоо хамтран ажиллаж байна.  

Тухайлбал, тендерийн урилгын мэдээлэлд алдаа гарах, нарийн бичгүүд тендерийн баримт 

бичгийг батлах, зарлагдсан тендерийн урилгын тоо захиалагч байгууллагаар холилдон 

тоон мэдээлэл зөрөх зэрэг алдаа гарч байна. Үүний зэрэгцээ зөвлөх үйлчилгээний тендер 

шалгаруулалтын үнэлгээг системд цахим хэлбэрээр хийх боломжийг бий болгосон нь 

цахим системийн давуу тал юм.   

2.2 ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЖУРМЫН ДАГУУ ЦАХИМ ДЭЛГҮҮРИЙН 

АШИГЛАЛТ БОЛОН ТУХАЙН ЖИЛД ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОО, 

МӨНГӨН ДҮН, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

“Ерөнхий гэрээ байгуулах журам” нь Сангийн сайдын 2017 оны 7 дугаар сарын 4-

ний өдрийн 234 дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлагдсан. Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим системд ерөнхий гэрээ байгуулах боломж бүрэн хангагдсан эсэх 

талаар албан ёсны мэдээлэлгүй байсан учраас энэ онд ерөнхий гэрээ байгуулагдаагүй 

байна.   

 

ГУРАВ. ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 

3.1 ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТОО, ТЭДГЭЭРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ, ХУДАЛДАН 

АВАХ АЖИЛЛАГААГ ЗААВАРЧИЛГАА, АРГАЧЛАЛААР ХАНГАСАН БАЙДАЛ БОЛОН 

ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАСАН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 2018 оны хагас жилийн байдлаар Нийслэлд хэрэгжиж байгаа нийт төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагаанаас Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

нь 89,540,133.2 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 150 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж 61,7 хувийн хэрэгжилттэй, Дүүргийн 

худалдан авах ажиллагааны албад 61,402,090.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 411 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж 60,5 хувийн 

хэрэгжилттэй, Нийслэлийн нутгийн захиргааны бусад байгууллагуудад 242,442,900.3 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 608 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж 72,8 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

 Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны байгууллагуудад зохион байгуулагдаж 

буй худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг Хүснэгт 8-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

Хүснэгт 8. Зохион байгуулагч байгууллагаар /мян.төг/ 

№ Товч тайлбар 
Ажл
ын 
тоо 

Ажлын 
тоо /%/ 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

/мян.төг/ 

2018 онд 
санхүүжих 

1 Авто худалдааны цогцолбор ОНӨААТҮГ 2 0.17% 1,707,000.00 1,707,000.00 

2 
Багануур дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

14 1.20% 2,246,700.00 2,246,700.00 

3 
Багахангай дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

11 0.94% 427,466.80 427,466.80 

4 
Баянгол дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

27 2.31% 2,856,335.60 2,856,335.60 

http://www.tender.gov.mn-д/
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5 
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

18 1.54% 879,270.20 879,270.20 

6 
Геодези, усны барилга байгууламжийн газар 
ОНӨААТҮГ 

10 0.86% 698,500.00 698,500.00 

7 
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв ОНӨҮГ 10 0.86% 1,665,893.20 1,665,893.20 

8 
Налайх дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

24 2.05% 718,554.50 718,554.50 

9 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 4 0.26% 3,140,761.50 3,140,761.50 

10 
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 93 7.96% 27,630,700.00 27,630,700.00 

11 
Нийслэлийн Байгаль орчны газар 10 0.86% 905,000.00 905,000.00 

12 
Нийслэлийн Газрын алба 3 0.26% 3,520,100.00 3,520,100.00 

13 
Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн 
газар 

7 0.60% 6,883,800.00 6,883,800.00 

14 
Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар 1 0.09% 32,000.00 32,000.00 

15 
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар 11 0.94% 2,840,800.00 2,840,800.00 

16 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 2 0.17% 100,000.00 100,000.00 

17 
Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 4 0.34% 200,000.00 200,000.00 

18 
Нийслэлийн орон сууцны корпораци 
ОНӨААТҮГ 

4 0.34% 3,561,000.00 3,561,000.00 

19 
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2 0.17% 3,285,000.00 3,285,000.00 

20 
Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, иновацийн газар 1 0.09% 300,000.00 300,000.00 

21 
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар 

6 0.51% 2,504,850.00 2,504,850.00 

22 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 
ОНӨҮГ 

31 2.65% 7,938,823.45 7,938,823.45 

23 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар 

150 12.83% 57,190,783.20 57,190,783.20 

24 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 
20 1.71% 2,110,000.00 2,110,000.00 

25 
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
ОНӨҮГ 

24 2.05% 3,159,987.00 3,159,987.00 

26 
Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

75 6.42% 14,606,900.00 14,606,900.00 

27 
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

83 7.10% 4,215,353.50 4,215,353.50 

28 УБХГХХХОДХ 
8 0.68% 17,814,565.51 17,814,565.51 

29 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 
138 11.80% 13,322,700.00 13,322,700.00 

30 Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК 
1 0.09% 700,000.00 700,000.00 

31 Ус сувгийн удирдах газар ОНӨҮГ 
163 13.94% 12,581,462.65 12,581,462.65 

32 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ 
47 3.93% 2,412,359.50 

 
2,412,359.50 

 

33 
Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

68 5.82% 9,916,288.80 9,916,288.80 

34 Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 
6 0.51% 3,307,131.81 3,307,131.81 

35 
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

91 7.78% 7,720,522.10 7,720,522.10 

36 Нийт 1169 100.0% 392,955,373.99 223,100,609.31 
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Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар 

хангасан талаарх мэдээлэл 

- Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газартай хамтран 2018 оны 01 сарын 23, 25-

ны өдрүүдэд Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллага, Дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны албад, 

Нийслэлийн төсөвт болон аж ахуйн тооцоот 

үйлдвэрийн газруудын 101 албан хаагчдад 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 

системийн ашиглалт болон худалдан авах 

ажиллагааны хууль, журмын талаар 

сургалт зохион байгуулсан.  

- 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр 

Багануур дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны албаны 5 албан хаагчид “Зөвлөх үйлчилгээний” тухай сургалт зохион 

байгуулсан. 

- 2018 оны 03 сарын 01-ний өдөр Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, 

Баянзүрх, Чингэлтэй, Багахангай, Багануур, Налайх дүүргүүдийн Худалдан авах 

ажиллагааны албадын тайлан мэдээ хариуцсан албан хаагчдад худалдан авах 

ажиллагааны тайлан, нэгтгэлийн талаар сургалт мэдээлэл хийж хамтран ажилласан. 

- Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас Нийслэлийн харьяа 9 байгууллагад 

эрх шилжин зохион байгуулагдаж буй нийт 22 төсөл, арга хэмжээний үнэлгээний 

хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллахдаа худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтыг 

хэрхэн хуульд нийцүүлэх, анхаарах асуудлын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч 

ажиллав.  

- Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад нэвтрүүлэх, Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 онд 

хэрэгжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг уг системээр зохион 

байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийг 

үүсгэх, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж батлах ажлыг 10 удаа, захирамжийн дагуу эрх 

шилжүүлэх ажлыг 5 удаа гүйцэтгээд байна. Мөн Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим системд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө үүсгэж, бүртгэх, тендерийн 

урилга зарлах, нээлт хийхтэй холбоотой нийслэлийн нутгийн захиргааны 11 

байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 5 газар, Дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 9 албанд биечлэн болон утсаар зааварчилгаа өгч, 

дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.  

- Нийслэлийн Засаг даргын багцын тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааг Сангийн 

сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу 

төлөвлөх, тайлагнах, нэгтгэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих асуудлыг “Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 

мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-д тодорхой тусгаж, үйл ажиллагааг үнэлэх 

үлгэрчилсэн загварт нэмж тусгуулах зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

01/219 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хандаж 

хамтран ажилласан.  

- Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн онд зохион байгуулах худалдан 

авах ажиллагааны төлөвлөгөөг журам, батлагдсан маягтын дагуу нэгтгэх, батлуулах, 

тайлагнах асуудлыг шинэчлэгдсэн журмын дагуу зохион байгуулах зорилгоор 

захирамжийн төсөл боловсруулан НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 

Зураг 1. ТӨБЗГ-т сургалт 2018.01.23 өдөр 
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хүргүүлсэн бөгөөд 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/333 дугаар захирамж 

батлагдсан.  

- 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 

Нийслэлийн Тээврийн газарт “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай” сэдэвт сургалт хийж 16 албан 

хаагчийг хамруулан мэргэжил, арга 

зүйгээр хангаж ажилласан.  

- Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 

газраас нутгийн захиргааны 33 

байгууллагын төлөөлөлд 36 төлөөлөлд 

Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах нь 

сэдэвт сургалтыг 2018 оны 05 дугаар 

сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан.  
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

нь Германы олон улсын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран 

“Нийслэлийн хөгжлийн бодлоготой 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг 

уялдуулах нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 

05 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион 

байгуулсан. Сургалтад нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагын 

төлөвлөгч, эдийн засагч нар хамрагдсан.   

 

3.2. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ ӨӨРИЙН ХАРЬЯА 

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭД ҮНЭЛГЭЭ 

ӨГСӨН ДОТООД АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ, ДҮГНЭЛТ БОЛОН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын 

дагуу худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын зөвлөмжийг уг 

тайланд хавсралтаар хүргүүлж байна. 

 ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ 

ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

 

4.1 ТӨСВИЙН ЕРӨНХЙИЛӨН ЗАХИРАГЧ ТУХАЙ ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН 

АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ,  ДҮГНЭЛТ  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нь 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөртөө “1.6.5 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах үйл ажиллагааны сонгон 

шалгаруулалтыг ил тод болгож, иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлнэ”, 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд “1-74 Худалдан 

авах ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийн системийг нийслэлийн хэмжээнд нэвтрүүлэн, 

нутгийн захиргааны байгууллагуудыг тухайн системд нэгтгэх ажлыг хэрэгжүүлж бүрэн ил 

тод, нээлттэй болгоно” зэрэг зорилт тавин ажиллаж байна.  

 Худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу үр дүнтэй зохион байгуулах 

Зураг 2. Нийслэлийн тээврийн газарт сургалт 2018.03.22 өдөр 

Зураг 3. НЗДТГ болон Германы ОУХАНийгэмлэг сургалт 
2018.05.30 өдөр 
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зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүлж буй худалдан авах ажиллагааны явц, үр дүнг 

нэгтгэн бүртгэж, Сангийн сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалаар батлагдсан журам, 

маягтын дагуу тайлан боловсруулж, уг тайланд улирал тутамд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийсэн ба дүгнэлтийг Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн 

захиалагч байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна.  

Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 

ил тод, нээлттэй байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор газар зүйн дундын мэдээллийн санг 

түшиглэн http://open.ulaanbaatar.mn/ цахим системийг нэвтрүүлэн ашиглаж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/268 дугаар 

захирамжаар “Нийслэлийн шилэн тендерийн бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааны 

журам”-ыг баталж хэрэгжилтийг ханган төсөл, арга хэмжээг эрх шилжүүлсэн өдрөөс эхлэн 

худалдан авах ажиллагааны бүхий л үе шатны мэдээллийг бүртгэн иргэд, олон нийтэд 

нээлттэй мэдээлж байна.  

 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг бодитой, үр өгөөжтэй хэлбэрээр төлөвлөж, үүнтэй 

уялдан худалдан авах ажиллагааг хууль, журамд нийцүүлэн оновчтой, иж бүрэн 

хэлбэрээр төлөвлөх зорилгоор Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй 

хамтран “Нийслэлийн хөгжлийн бодлоготой хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг уялдуулах 

нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж, нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагын төлөвлөгч, эдийн засагч мэргэжилтнүүдийг хамруулж 

ажилласан.    

 4.2 ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАСАН ТАЛААРХ 

МЭДЭЭЛЭЛ 

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн хөрөнгөөр 2018 онд нийт 269.0 

тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 243 төсөл, арга хэмээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд нийт 

ажлын явцын дундаж 39 хувь байна. Үүнээс 2017-2018 онд он дамжин хэрэгжиж буй 253.6 

тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 107 төсөл, арга хэмжээ 62 хувийн ажлын явцтай 

хэрэгжиж байгаа бол 2018 онд шинээр 15.4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 136 төсөл, 

арга хэмжээ 19 хувийн ажлын явцтай хэрэгжиж байна. 

 

Нийт 2018 онд шинээр хэрэгжиж буй 15.4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 136 

төсөл, арга хэмжээ 19 хувийн явцтай хэрэгжиж байна. 
Хүснэгт 9. 2018 онд шинээр хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр 
Ажлын 

тоо 

Батлагдсан төсөв 

/сая төгрөг/ 

Ажлын 

явц /%/ 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт 11 629.7 2% 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 2 109.9 2% 

Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө  3 839.6 58% 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 

оруулалт 

84 3,740.2 14% 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 33 6,357.1 30% 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 3 3,732.0 2% 

Нийт 136 15,408.5 19% 

 

Тайлант хугацаанд нийт 2017-2018 онд он дамжин 253.6 тэрбум төгрөгийн гэрээний 

дүнтэй 107 төсөл, арга хэмжээ 62 хувийн явцтай хэрэгжиж байна.  
Хүснэгт 10. Он дамжин хэрэгжиж хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

http://open.ulaanbaatar.mn/
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Санхүүжилтийн эх үүсвэр 
Ажлын 

тоо 

Батлагдсан төсөв 

/сая төгрөг/ 

Ажлын 

явц /%/ 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт 4 3,119.7 43% 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 4 4,500.0 43% 

Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 1 40.0 80% 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 

оруулалт 

16 2,486.4 61% 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 63 150,018.1 61% 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 9 73,867.9 61% 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт / Бонд/ 8 17,772.1 62% 

Цэвэр агаар сан 1 186.9 89% 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт /концесс/ 1 1,650.0 86% 

Нийт 107 253,641.1 62% 

 

Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс 

Тайлант хугацаанд 100% дууссан 8 ажилд байнгын ашиглалтад оруулах комисс 

ажилласан байна. Үүнд: 

 

1. 137 дугаар сургууль, 213 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг 

шинэчлэн засварлах ажил: Материал трейд ХХК, Конскомм ХХК-ын түншлэлтэй 5,049.8 

мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Халаалтын уурын зуух талбайд бууж, угсралт, 

суурилуулалтын ажил хийгдэж дууссан бөгөөд 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр 

байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан. 

 
Зураг 4. 137 дугаар сургууль 213 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор 

2. Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг ус дамжуулах төвийн цэвэр усан сан 

хангамжийн узелийн тоноглолын ажил: Алтайн үндэс констракшн ХХК-тай  478,094.1 

мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Уг ажлын барилга угсралтын ажил дууссан бөгөөд 

2018.01.25-ны өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан. 

 Зураг 5. Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын ус дамжуулах төв 
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3. Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил: /Сонгинохайрхан 

дүүрэг/ Хайтек бойлерс ХХК-тай  692,378.5 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Уг ажлын 

барилга угсралтын ажил дууссан бөгөөд 2017 оны 12 дугаар 21-ний өдөр комисс ажиллав. 

Комиссын акт 2018.01.10-ны өдрийн №2018/18 тоотоор баталгаажив. 

 

4. Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах: ЦТУ ХХК-тай 24,300.3 

мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Уг ажлын барилга угсралтын ажил дууссан бөгөөд 2018 

оны 01 дүгээр сарын 31- ний өдрийн 2018/54 дугаартай комиссын акт баталгаажсан. 

  
 

5. 12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил: Нутгийн их үйлс ХХК-

тай 100,000.0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Уг ажлын угсралтын ажил дууссан 

бөгөөд 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтад 

оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018.03.15- ны өдрийн 2018/92 дугаартай 

баталгаажсан. 

 
 

 

 

 

Зураг 7. Иргэний танхим, номын сан 

Зураг 8. 12 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар 
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6. Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн 
тохижилт, засвар ажил: Буяннэмэх-Интер ХХК-тай 32,988,676 төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. 
Уг ажлын угсралтын ажил дууссан бөгөөд 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр засварын 
ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018.04.03- ны 
өдөр 2018/105 дугаартай баталгаажсан. 

 
 

 

7. Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор системийн засвар: Гурван уул трейд 

ХХК-тай 13,000,000 төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдөр 

2018/71 дугаартай баталгаажсан. 

 
 

 

8. 123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын засвар: Гурван уул трейд ХХК-тай 

3,600,000 төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдрийн 2018/70 

дугаартайгаар баталгаажсан. 

 
 

 

 

 

 

Зураг 9. Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор систем 

Зураг 8. Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах 

хүүхдийн тоглоомын талбай 

Зураг 10. 123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугам 
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ТОМООХОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

1. Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэгийн барилга: Уг ажлыг гүйцэтгэх 

Морин сувд ХХК-тай 1,883,576.5 мянган төгрөгөөр 2017 оны 09 дүгээр сард гэрээ 

байгуулан, ажил эхлүүлсэн. 1-р давхрын багана, дам нуруу, хучилт цутгагдаж, 2-р давхрын 

баганын арматурчлал арматурчлагдаж цутгалт хийгдэж дууссан. Блокын өрлөгийн ажил 

хийгдэж байна. Дээврийн парпедны өрлөг өрөгдсөн зоорь, 1, 2-р давхрын шавардлагын 

ажил хийгдэж байна. Дээврийн салхивчны өрлөгийн ажил хийгдсэн. Дээврийн ус 

тусгаарлагч, хөөсөнцөр дулаалгын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд ажлын явц 55 хувьтай 

хэрэгжиж байна. 

 

2. Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны 146 дугаар цэцэрлэгийн /280 ор/ барилга: Уг 

ажлыг гүйцэтгэх Жинсийн орой ХХК-тай 2,095,831.2 мянган төгрөгөөр 2017 оны 06 дугаар 

сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. Ул бетон, аяган суурийн арматурчлал, 1, 2 дугаар 

давхрын арматурчлалын ажил, давхрын төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж дууссан. 1, 

2 дугаар давхрын хучилт дүүргэлтийн ажил хийгдсэн. Дээврийн ажил хийгдэж дууссан. 

Дотор заслын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд ажлын явц 70 хувьтай хэрэгжиж байна. 

 
 

3. Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын ажил /150 ор/: Уг 

ажлыг гүйцэтгэх Тералинк ХХК-тай  1,447,987.9 мянган төгрөгөөр 2017 оны 11 дүгээр сард 

гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. Хуучин барилгыг буулгаж актаар өмчид хүлээлгэн өгсөн. 

Суурийн цутгалт дуусаж буцаан булалт, нягтруулалтыг хийгээд байна. Ажлын явц 17 

хувьтай хэрэгжиж байна. 

 

 

Зураг 12. 146 дугаар цэцэрлэгийн барилга 

Зураг 12. 54 дүгээр цэцэрлэгийн барилга 
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4. Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 
барилга /100 ор/: Уг ажлыг гүйцэтгэх Зорь Бүтээ ХХК –тай 684,506.8 мянган төгрөгөөр 2017 
оны 10 дугаар сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. Газар шорооны ажил эхэлж суурийн 
блок угсарч дууссан. Техникийн нөхцөл өөрчлөгдөж зураг дахин засварлаж байгаа бөгөөд 
ажлын явц 10 хувьтай хэрэгжиж байна. 

 

5. Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, 144 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /150 

ор/: Уг ажлыг гүйцэтгэх Цомбон тоосго ХХК –тай 1,650,000.0 мянган төгрөгөөр 2017 оны 10 

дугаар сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. 2 давхрын өрлөг, гадна ханын дулаалгын 

ажил хийгдсэн. Гадна шавардлагын ажил хийгдсэн. Барилга дулаанаа авсан, гадна заслын 

ажил дууссан. Дотор засал, цахилгаан, сантехникийн ажлууд хийгдэж байна. Гадна 

тохижилтын ажлыг эхлэхээр бэлтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 86 хувьтай хэрэгжиж байна. 

 
 

6. Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил: Уг ажлыг 
гүйцэтгэх Асар өргөө ХХК-тай  2,304,000.0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Уг ажил 
дуусч комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ажлын явцын дундаж 95 хувьтай 
байна. 

 
 

 

Зураг 13. 144 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

Зураг 14. 102 дцгаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 
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7. Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил: Грийн ресурс 
констракшн ХХК-тай 1,348,795.0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Ажлын явц нь 2 
дугаар давхрын цутгалтыг авсан. Барилгын дотор гадна өрлөг, шавардлага, сантехникийн 
шугам хоолойн ажил хийгдэж байна. Цонх суулгаж байна. Гадна хөөсөнцөр дулаалгын 
ажил хийгдэж байна. Гадна фасадны тортой шавардлагын ажил хийгдэж байна. Ажлын 
явцын дундаж 65 хувьтай байна. 

 

8.   Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хорооны шинэ /175 ортой/ цэцэрлэгийн барилгын ажлыг 

гүйцэтгэх Биг монголиа билдинг ХХК Фужи алтай ХХК-ний түншлэлтэй 1,379,716.2 мянган 

төгрөгөөр 2017 оны 12 дугаар сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. Техникийн нөхцөлүүд 

гарсан. Гадна хашаа татсан. Барилгын улаан шугам тавьсан. Ажлын явцын дундаж 12 

хувьтай байна. 

 

9.   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга барих ажил /150 

ор/: Жи жи ай ХХК-тай  1,699,039.6 мянган төгрөгөөр 2018 оны 09 сард гэрээ байгуулан 

ажил эхлүүлсэн. Каркасны ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн хана өрсөн. Гадна дулаалгын 

ажил хийгдсэн. Цонх хаалга суулгасан. Техникийн нөхцөлүүд сунгах хүсэлт хүргүүлсэн. 

Гадна дотор өрлөгийн ажил дууссан. Дотор засал, сантехник, цахилгаан, салхивч, холбоо 

дохиоллын ажил хийгдэж байна. Дотор засал, чулуун шалны ажил хийгдэж байна. 

Дээврийн ажил хийгдэж байна. Гадна зам сэтэлгээ хийгдэж, дулаан татсан бөгөөд ажлын 

явцын дундаж 70 хувьтай байна. 

 
 

 

 

 

 

 

Зураг 16. 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга 
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10. Багануур дүүргийн 5 дугаар хороо, 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн барилга: 

Мөнхийн үргэлжлэл ХХК-тай 2,764,856.3 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Ажлын явц: 

Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн. 2-р давхрын каркасын ажил хийгдсэн. Арагт бүтээц, 

хучилтын ажил хийгдэж дууссан, гадна худгийн ажил дууссан. Гадна фасадны өрлөг, 

хамар ханын өрлөг, дотор шавардлага дотор цахилгааны ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 

ажлын явц 50 хувьтай хэрэгжиж байна. 

 

 

11. Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Хуурай 

мухрын ам/: Жи жи ай ХХК-тай 1,999,000.0 мянган төгрөгөөр 2017 оны 09 сард гэрээ 

байгуулан, ажил эхлүүлсэн ба А, Б блокийн 3, 2 дугаар давхрын багана, дам нуруу, хучилт 

цутгасан. Дотор хамар ханын шавардлага хийгдэж байна. Барилгын гадна ханын 

шавардлагын ажлыг эхлүүлээд байна. Дотор ханын шавардлагын ажил дуусаж, 1-р үеийн 

замаска хананд хийгдэж эхлээд байгаа бөгөөд ажлын явц 68 хувьтай хэрэгжиж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 17. БНД дүүрэг 5 дугаар хороо, 320 хүүхдийн бага сургуулийн барилга 

Зураг 18. Аврах гар унтраах ангийн барилга 
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АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАСВАР АРЧЛАЛТ, 

ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сан, замын сангийн хөрөнгө болон бусад 

хөрөнгийн эх үүсвэрээр 2018 онд нийт 93,960.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 431 

төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд нийт ажлын явцын дундаж  хувь байна. Үүнээс 

2017-2018 онд он дамжин хэрэгжиж буй 41,499.82 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 19 

төсөл, арга хэмжээ 64,5 хувийн ажлын явцтай хэрэгжиж байгаа бол 2018 онд шинээр 

50,460.8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 412 төсөл, арга хэмжээ 12 хувийн ажлын явцтай 

хэрэгжиж байна. 

 

Нийт 2018 онд шинээр хэрэгжиж буй 82.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 412 

төсөл, арга хэмжээ 12 хувийн явцтай хэрэгжиж байна. 
Хүснэгт 9. 2018 онд шинээр хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр 
Ажлын 

тоо 

Батлагдсан төсөв 

/сая төгрөг/ 

Ажлын 

явц /%/ 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 7 4,619.3 3% 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 18 28,500.0 6% 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалт 353 15,924.0 38% 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалт 

34 1,417.5 21% 

Нийт 412 50,460.8 12% 

 

Тайлант хугацаанд нийт 2017-2018 онд он дамжин 41,499.8 тэрбум төгрөгийн 

гэрээний дүнтэй 19 төсөл, арга хэмжээ 64,5 хувийн явцтай хэрэгжиж байна.  
Хүснэгт 10. Он дамжин хэрэгжиж хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр Ажлын 

тоо 

Батлагдсан төсөв 

/сая төгрөг/ 

Ажлын 

явц /%/ 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалт 13 11,603.1 81% 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 1 155,1 70% 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт /концесс/ 1 - 94% 

Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалт 4 31,741.17 13% 

Нийт 19 41,499.8 64,5% 

 

Авто замын барилга байгууламж, засвар арчлалт, шинэчлэлтийн 

ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс 

Тайлант хугацаанд 100% дууссан 2 ажилд байнгын ашиглалтад оруулах комисс 

ажилласан байна. Үүнд: 

 

1. Арцатын гудамжуудын замыг тэгшлэх ажил /ХУД, 4 дүгээр хороо/: Ди ди эм эс ХХК-

тай 49,733,135.0 төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Замын ажил хийгдэж дууссан бөгөөд 2018 

оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 

Комиссын акт баталгаажсан. 
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2. Гэр хорооллын гудамжуудад шороо асгах, түрэх, тэгшлэх ажил /СХД 6, 7, 24 дүгээр 

хороо/: Төгс үржих зам ХХК-тай  93,835,168.0 төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Уг замын ажил 

дууссан бөгөөд 2018 оны 05.дугаар сарын 17-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс 

ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан. 

ТОМООХОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

Магадлашгүй ажил 

- НИТХ-ын 2017.12.04-ны 02/22 дугаар тогтоолоор магадлашгүй ажилд зарцуулахаар 
4,982,800,000 төгрөг батлагдсан бөгөөд үүнээс эхний ээлжинд -ын 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 04-ний өдрийн А/288 дугаар захирамжаар Замын цагдаагийн газрын ойролцоох 
гүүрэн гарцын барилгын ажилтай холбогдуулан 7 байршилд түр зам гаргахаар 
1,376,400,000 төгрөг батлагдаж, НАЗХГ-ын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/24 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж, захирамжийн дагуу “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-аар 
гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэж, 2018 оны 04 сарын 09-нд 1/634 дугаар албан бичгээр 
гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Захирамжаар батлагдсан 7 ажилд хяналт тавин 
ажиллаж байна. 
 

1. Махатма Гандигийн гудамжийг Нарны замтай холбох 0.41км түр зам:  

- “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 2018 оны 05 дугаар сарын 
15-ны хооронд гүйцэтгэхээр  434 500 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан.   

- “Эм энд Жи Констракшн” ХХК, иргэн Т.Отгонбаярын эзэмшил газраар авто замын трасс 
дайрч байгаатай холбогдуулан хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  

- Замын трасст орсон Нарны зам дагуух рекламны самбарыг Захирагчийн ажлын албанд 
хандаж, чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулсан.  

- 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-нд “УБЦТС” ТӨХК-ийн удирдлагатай замын трасст орсон 
цахилгааны шугам шилжүүлэх талаар шугам сүлжээний мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга, 
орлогч даргын хамтаар хуралдаж, трассаас чөлөөлөх талаар тохиролцсон. 

- Төмөр зам, авто зам огтлолцсон 406 дугаар км дэх гармыг хааж,  405-р км-ийн 6-р зуут 
үе 23,24 дүгээр үед шинээр гарам нээхээр болсон.  

- 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр болон  Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2018 оны 111 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан хамтарсан 
ажлын хэсгийн хуралд, орлогч дарга, газрын даргын хамтаар оролцсон. Тус хурлаар 
гарамыг шилжүүлэх боломжтой гэсэн дүгнэлт гарсан. 04 дүгээр сарын 05-наас 11-ний 
хооронд ажлын хэсгийн 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй хурлын тэмдэглэл баталгаажуулах, 
Техникийн бодлого, зураг төсөл, инженерийн албаар гарамын зураг төсөл боловсруулах 
ажлыг зохион байгуулсан.  

- 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Зам, тээврийн хөгжлийн яамны дэд сайд, 
Нийслэлийн засаг даргын орлогч болон хамтарсан ажлын хэсэг дахин хуралдаж, “УБТЗ” 
ХХН-ийн Замын 2 дугаар анги гарам шилжүүлэх ажлыг эхлүүлж, 04 дүгээр сарын 22-нд 
байнгийн ашиглалтанд оруулсан. 

- Авто замын техникийн зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч “Кадсүрвэй” ХХК гүйцэтгэж, 
холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөн ажилласан. 

- Авто замын ажлыг зургийг УБЦТС-ТӨХК-тай зөвшилцөж зурагт тодруулага хийлгэж 
тодруулагаар 4 хос 6 кВ-ын кабель шугам мөн 2 хос 04кВ-ын кабель шугам трассд 
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орсныг шилжүүлэн зөөх,  дунд гол дээгүүр гарч байгаа 2 хос 6кВ-ын ХLPE 240 кабель 
шугамыг трасс өөрчлөн шилжүүлэн зөөж гол дээгүүр гарсан хэсэг дээр тулгуур босгож 
байрлуулан 150Ф ган хоолойд сүвлэн гаргасан. Мөн 6кВ-ын 2 хос кабель шугамыг 
түвшин доошлуулан байрлуулсан. Тухайн авто замын трассын дагуу авто зам хөндлөн 
4 цэгт 3 хос 110Ф ган хоолой сувагчлал хийгдсэн 

- Авто замын барилгын ажилтай холбогдуулан замын трасст орсон хуучин явган хүний 
гүүрийг 03 дугаар сарын 29-ноос 04 дүгээр сарын 10-ны хооронд буулгаж, ус зайлуулах 
Ф1000-ийн 4 хоолой суурилуулсан. 2018 оны 04 дүгээр сарын 14 хүртэл нийт трассын 
дагууд ухмалын ажил, далан, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, буталсан чулуун суурь, авто 
зам, явган хүний хашлага суурилуулах ажлууд хийгдэж, 4 дүгээр сарын 15-нд зорчих 
хэсгийн а/б хучилтын ажил, тэмдэглэгээний ажлыг гүйцэтгэж, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнийг нээсэн. 4 дүгээр сарын 25-нд хүртэл явган хүний замын хучилт, босоо 
тэмдэг, өндрийн хязгаарлалт суурилуулах ажлууд хийгдээд байна. Тус авто зам нь 420м 
урт, 7м өргөн зочих хэсэг, явган хүний зам 1 талдаа 1,5м өргөн хийгдсэн. 

- Холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 

- Ажлын явц 100% 

 
2. Махатма Гандигийн гудамж – Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө –  Хүннү 222 хорооллын хойд 

талын авто замтай холбох 0.7км түр зам:  

- “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 
01-ны хооронд гүйцэтгэхээр  506 100 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан.   

- Түр замын трасс дайрч буй газрын эзэмшигч “Суруга Монгол” ХХК –тай Нийслэлийн 
газрын алба зөвшилцөж байгаа бөгөөд тус компаний зүгээс Япон талын хөрөнгө 
оруулагч нартаа дээрх түр замын асуудлын талаар хансан бөгөөд хариу ирмэгц дахин 
уулзалдах тухай мэдэгдсэн. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн даруйд түр замын 
барилгын ажил эхлэнэ. 
 

3. Рапид харш хорооллын авто замыг Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөтэй холбох 15у/м түр зам 

- “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 
01-ны хооронд гүйцэтгэхээр  8 100 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. 

- Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн даруйд түр замын барилгын ажил эхлэнэ. 
 

4. Махатма Гандигийн гудамж – Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөний авто замтай холбох 0.53км 

түр зам 

- “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 
01-ны хооронд гүйцэтгэхээр  134 500 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. 

- Авто замын техникийн зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч “Кадсүрвэй” ХХК гүйцэтгэж, 
холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөн ажилласан. 

- Авто замын трасс дайрч байгаа газар эзэмшигчтэй  хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  
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- Зураг төслийн дагуу 7 м өргөн 2 эгнээ 1 талдаа 1.5 м өргөн явган хүний зам, 0.5 м 
хөвөөтэй, хэвтээ  болон босоо тэмдэглээ бүхий авто замыг барьж, 4 дүгээр сарын 20-нд 
хөдөлгөөн нээгээд байна.  

- Холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 

- Ажлын явц 100% 

 
5. Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө –  Удирдлагын академийн гудамжтай холбох 0.32км түр зам: 

- “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 
01-ны хооронд гүйцэтгэхээр  198 300 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. 

- Авто замын техникийн зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч “Кадсүрвэй” ХХК гүйцэтгэж, 
холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөн ажилласан. 

- Авто замын трасс дайрч байгаа газар эзэмшигчтэй  хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  

- Авто замын ажлыг зургийг УБЦТС-ТӨХК-тай зөвшилцөж зурагт тодруулага хийлгэж 
тодруулагаар трассын дагуу 3 хос 10кВ-ын кабель шугам орсныг шилжүүлэн зөөх ажлыг 
УБЦТС-ТӨХК-ий баруун түгээх төвтэй хамтран зохион байгуулж авто замын трассыг 
бүрэн чөлөөлсөн. 

- Зураг төслийн дагуу 7 м өргөн 2 эгнээ 1 талдаа 1.5 м өргөн явган хүний зам, 0.5 м 
хөвөөтэй, хэвтээ  болон босоо тэмдэглээ бүхий авто замыг барьж, 4 дүгээр сарын 20-нд 
хөдөлгөөн нээгээд байна.  

- Холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна. 

- Ажлын явц 100% 
 

6. Хүннүгийн гудамж–Саруул хотхон–Соёолжийн гүүр хүртэлх 0.32км авто зам: 

- “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 
01-ны хооронд гүйцэтгэхээр  31 600 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. 

- Авто замын техникийн зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч “Кадсүрвэй” ХХК гүйцэтгэж, 
холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн бөгөөд хайс суурилуулах болон тэмдэгийн 
ажил хийгдсэн.  

- Холбогдох баримт бичгийн бүрдэлийг хангаж байна. 

- Ажлын явц 100% 
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7. Автозамчдын гудамжийг Сэлбэ гол дээгүүр 13 дугаар хорооллын замтай 
холбох 0.14 км авто зам 

- “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-тай  2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 
01-ны хооронд гүйцэтгэхээр  63 300 000 төгрөгний гэрээ байгуулсан. 

- Холбогдох баримт бичгийн бүрдэлийг хангаж байна. 

- Ажлын явц 100% 
 

2015 оноос он дамжиж буй БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 
олгох 500 сая ам.долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд: 

 
8. Замын Цагдаагийн газрын баруун өмнөх уулзварт барих гүүрэн гарц барих төсөл 

- БНХАУ-ын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 42.38 сая ам.долларын 
гэрээний үнийн дүнтэй  хэрэгжиж байгаа төсөл бөгөөд 2016 оны 11 сарын 11-ний өдөр 
Хятадын Экс-Им банкнаас төслийн урьдчилгаа төлбөр 12,714,000  ам.долларыг гүйцэтгэгч 
“Хятадын Төмөр замын 20-р товчоо групп” компанид шилжүүлснээр 28 сарын хугацаанд 
хэрэгжих төслийн ажлыг эхлүүлсэн. Тухайн төсөл нь зураг төсөл боловсруулах болон 
барилгын ажил гүйцэтгэх гэсэн 2 үе шаттайгаар хэрэгжиж байгаа бөгөөд гүүрэн гарцын төв 
замын гол гүүрийн урт нь 477 м, өргөн нь 16.5 м, А рампийн нийт урт 506у/м үүнээс гүүрийн 
урт нь 312 м, өргөн нь 7.5м, В рампийн нийт урт 337 у/м үүнээс гүүрийн урт нь 128 м, өргөн 
нь 8.5м, С рампийн нийт урт 203у/м үүнээс гүүрийн урт 144 м, гүүрийн өргөн 8.5м байхаар 
тус тус төлөвлөсөн. 

- 2017 онд захиалагчийн зүгээс батлагдсан зураг төслийн ерөнхий схемийн дагуу газар 
чөлөөлөлтийн ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Мөн зураг төсөл боловсруулах, ажилчдын түр 
байр, үйлдвэрлэлийн талбай байгуулах, барилгын ажлын талбайд хашаа хэсэгчлэн барих, 
бусад шаардагдах бэлтгэл ажил болон цахилгаан холбооны шугам сүлжээний 
шилжүүлгийн ажлыг эхлүүлсэн. 

- 2018 онд Газар чөлөөлөлтийн ажлын хүрээнд НГА болон гүйцэтгэгч байгууллагатай 3 удаа 
талбай дээр уулзалт зохион байгуулж, "Стар-Эстэйст" ХХК-ийн хашаан дотор барилгын 
ажлын түр хашаа барьсан. "Жаст ойл" ШТС, “Шунхлай” ШТС-ыг бүрэн чөлөөлж барилгын 
ажлын түр хашаа барьсан. "Оддын хотхон" СӨХ-тэй тохиролцон газар дээр нь, шугам 
сүлжээ шилжүүлэх хэмжээг тэмдэглэж, мэдээллийн самбар байрлуулж, барилгын түр 
хашаа барьсан. "ҮСАХ" ХХК, "Эрэл" ХХК, "Дүнжингарав" СӨХ, "Шилмэл шилтгээн" СӨХ-
тэй зөвшилцөж байна. 

- Гүүрийн барилгын ажлыг яаралтай эхлүүлэх үүднээс НХТЕТГ-т хүсэлт гаргаж, Дунд гол 
дээр баригдах гүүр, цэвэр бохир, дулааны шугамын зураг төслийг хэсэгчлэн батлуулж, 
магадлалаар хянуулсан. Улмаар 2018 оны 03 дүгээр сарын 21-ний Дунд гол дээр баригдах 
гүүр, цэвэр бохир, дулааны  шугамын шилжүүлгийн ажил эхлэх 030/2018 дугаартай 
зөвшөөрлийг авсан. 

- Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн хязгаарлаж, барилгын ажил эхлүүлэхтэй холбоотойгоор 3 
дугаар сарын 13-нд НГА-ны орлогч даргын өрөөнд ЗЦА, ЗХУТ, НАЗХГ-ын удирдлагууд, 3 
дугаар сарын 16-нд барилгын ажлын талбай дээр НЗД-ын орлогч П.Баярхүү, НАЗХГ, ЗЦА, 
ЗХУТ, НГА-ны удирдлага, гүйцэтгэгч компани, зөвлөх компаний хамтаар газар дээр нь тус 
тус хуралдаж, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хязгаарлахаар шийдвэрлэсэн. 

- 4 дүгээр сарын 16-нд НАЗХГ, НГА-ы удирдлагууд Оддын хотхон СӨХ-тэй хуралдаж, газрын 
асуудлыг шийдвэрлэсэн.  

- ЗЦА-тай зөвшилцөж, холбогдох тэмдэг, тэмдэглэгээ, хаалт бэлтгэж, 4 дүгээр сарын 15-нд 
эхний ээлжинд Хоум Плазагийн уулзвараас Нарны зам хүртэлх авто замын хөдөлгөөнийг 
хэсэгчлэн хаах ажлыг зохион байгуулсан.  

- 4 дүгээр сарын 16-наас Гүүрийн гадсан суурийн өрөмдлөгийн ажил хийгдэж эхэлсэн. Ф1500 
диаметртэй дундажаар 35м гүнд өрөмдөж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 10ш гадсан 
суурийн бетон цутгалтын ажил хийгдээд байна. Үйлдвэрлэл явуулах талбайд гадсан 
суурийн арматурын хэлхээс бэлтгэх ажил болон дам нурууны хэвний угсралтын ажлууд 
хийгдэж байна.  

- Цахилгааны шугам сүлжээний шилжүүлгийн ажлын хүрээнд зам доогуур сүвэлгээ хийх, 
35кВ-ийн өндөр хүчдэлийн тулгуур шилжүүлэх, холбооны шугамын худаг суурилуулах, 
газар шорооны ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд туслан гүйцэтгэгчээр “ЭСПМ” ХХК ажиллаж 
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байна. Дулааны шугам хоолой шилжүүлэх ажлын хүрээнд А рамп орчим, ариут татуургын 
шугам хоолой шилжүүлэг үндсэн гүүрний урд хэсэгт, цэвэр усны шугам хоолойн 
шилжүүлгийн ажил үндсэн гүүрний урд хэсэгт хийгдэж байгаа бөгөөд туслан гүйцэтгэгчээр 
“Ай Би Жи Энерго” ХХК гүйцэтгэж байна. 

- Гүйцэтгэгч компанид барилгын ажлын явцад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг 
хангах болон холбогдох заавар зөвлөгөөг албан бичгээр хүргүүлэн ажиллаж байна.  

- 4 дүгээр сарын 27-нд НИТХ-ын дарга С.Амарсайхан барилгын ажилтай танилцсан. 

- 4 дүгээр сарын 30-нд ЗЦА-ы дэд хурандаа Цогтбаатар, гүйцэтгэгч компаний төлөөллийн 
хамтаар 2-р ээлжинд буюу Олимпийн гудамж, Юнескогийн гудамжны уулзвараас Нарны 
зам хүртэлх авто замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 05-
наас хаахаар талаар газар дээр нь хуралдаж, бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасаны дараа 
тогтсон хугацаанд хөдөлгөөнийг хаахаар шийдвэрлэсэн. 

- 4 дүгээр сарын 30-нд Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн дарга Г.Ууганбаяр, гүйцэтгэгчийн төлөөллийн хамтаар хуралдаж, Олимпийн 
гудамжны тохижилтоор хийгдсэн явган хүний хавтан, эко хавтан, сандал, хогийн сав, 
гэрэлтүүлгийн тоо ёсоор нь актаар хүлээлгэж өгөхөөр шийдвэрлэсэн. 

- Ажлын явц 12% 

9. Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг  засварлах ажил 

- БНХАУ-ын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 30 260 333 ам.долларын 
гэрээний үнийн дүнтэй  хэрэгжиж байгаа төсөл бөгөөд 2016 оны 5 сарын 24-ий өдөр 
Хятадын Экс-Им банкнаас төслийн урьдчилгаа төлбөр 9,078,000 ам.долларыг гүйцэтгэгч 
“Хятадын Төмөр замын 20-р товчоо групп” компанид шилжүүлснээр төслийн ажил эхэлсэн. 

- 2017 онд зураг төсөв боловсруулж, шинэ гүүр, холбоо, цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны 
шугам сүлжээний зурагт төсөл магадлалаар орж баталгаажсан. Хуучин гүүрийн засварын 
зураг төсөв, шинэ гүүрийн төсөв дууссан. Барилгын бэлтгэл ажлын хүрээнд ажилчдын байр 
болон үйлдвэрлэлийн талбай буюу түр кэмпийн барилгын ажил, бетон узель, ажилчдын 
байрлах байр, ажлын өрөө, лаборатор байгуулах, дам нуруу үйлдвэрлэх талбай, бохир 
усны цооног, лабораторын багаж тоног төхөөрөмж баталгаажуулах ажил хийгдсэн. 
Гүүрийн барилгын ажлын хүрээнд Туул гол дээр барих шинэ гүүрийн шон суурь, тулгуур, 
хайрцган дам нуруу цутгаж, алгасал байгууламж дээр байрлуулах болон “D” рамп гүүрийн 
шон суурийн ажлууд тус тус хийгдсэн. Цахилгаан, холбооны шугам сүлжээ шилжүүлгийн 
ажил эхэлсэн.  

-  2018 онд төслийн барилгын ажил батлагдсан хуваарийн дагуу эхэлж, дараах ажлууд 
хийгдээд байна. 

- Туул гол дээр шинээр барих гүүрийн хайсны арматурын бэлтгэл ажил, диафрагмын, 
холбоос бетоны арматур зангидах ажил хийгдэж эхэлсэн.  

- Богд уулын арын замыг Яармагийн замтай холбох “D” рамп гүүрийн сейсмекийн довжоо, 
дэр бетон, тулц хана цутгах ажил эхэлсэн.  

- Жаазан гүүр болон U сувгийн барилга угсралтын ажил төлөвлөгөөний дагуу эхэлсэн. А 
рампийн дагууд нүхэн гүүрийн урд хэсэгт хийгдэх U сувгийн шал бетон цутгах ажил, хананы 
арматурын хэлхээс бэлтгэх ажил хийгдсэн.   

- Чингисийн өргөн чөлөөний авто замын далангийн өргөсөлтийн ажил эхэлсэн. Энэ ажлын 
хүрээнд ул хөрс нягтруулах ажил хийгдсэн бөгөөд далангийн дүүргэлтийн ажилтай 
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холбоотой авто замын зорчих хэсэгт барих хашааны ажлыг эхлүүлэхтэй холбоотой ЗЦА 
мэргэжилтэнтэй талбай дээр уулзаж зөвшилцсөн.   

- Дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээний шилжүүлгийн ажил эхэлсэн.  

- 2018 онд авто зам хаах, замын зорчих хэсэгт хашаа барих зэрэг хөдөлгөөн зохион 
байгуулалтын асуудлаар ЗЦА-тай зөвшилцөж, хуваарийн дагуу хөдөлгөөн хязгаарлаж, 
гүүрийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж байна. 

- Гүйцэтгэгч компанид 2018 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг Нийслэлийн 
Байгаль орчны газраар батлуулж ирэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.  

- Ажлын явц 45% 

 
 
2016 онд шинээр БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 
олгох 1 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд: 
 

10. Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 321 у.м гүүр, Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөрбетон 
гүүрийг шинээр барих ажил 

- ЗГ-н 2015 оны 309 тогтоолоор тухайн төслийн хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд 
төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан Бээжин Юни-Констракшн Групп компанитай 2016 оны 07 
дүгээр сарын 18-ны өдөр 21 409 630 ам.долларын өртөг бүхий барилгын ажлын гэрээг 
байгуулагдсан.  

- Төслийн хүрээнд одоо байгаа Сонсголонгийн гүүртэй паралеллаар 2 эгнээ гүүр барьж 
өргөтгөн шинэчилэх ба Баянзүрхийн гүүрийн ойролцоо шинээр 4 эгнээ бүхий гүүрийн 
барилга угсралтын ажил хийгдэнэ. 

- Баянзүрхийн шинэ гүүрийн зураг төслийг зөвлөх үйлчилгээний “ЭмСиПиСи жи ар”ХХК, 
Сонсголонгийн гүүрийн зураг төслийг зөвлөх үйлчилгээний “ГБЭТ”ХХК боловсруулсан 
болно. 

- Төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээг зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсний 
дагуу Хятадын “Гуанжоу ванан констракшн супервишн” ХХК шалгарч гэрээ байгуулаад 
байна.   

- Баянзүрхийн гүүрийн байршил өөрчлөгдсөнөөс гүүрийн зурваст орсон мод бургасыг 
өвлийн улиралд зайлуулах ажлын хүрээнд 3 байгууллагаас үнийн санал авсан. Улмаар 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 сарын 02-ны А/194 тоот хөрөнгө гаргах тухай 
захирамжийн дагуу НАЗХГ-ын даргын 2018 оны 03 сарын 05-ны А/12 тоот ажлын хэсэг 
байгуулах тухай тушаал гарч “Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ” –тай  гэрээ байгуулж 
ажлыг бүрэн хийж дуусгасан. 

- Нийслэлийн газрын албанаас 2018 оны 01 сарын 12-нд Баянзүрхийн 321 у/м гүүрийн 
барилга угсралтын ажил явуулахад шаардлагатай 6 га газрыг төсөл хэрэгжиж дуустал 
ашиглах зөвшөөрөл авсан. 

- БНХАУ-ын Экс-Им банк Сангийн яам хооронд байгуулсан тусгайлсан зээлийн гэрээний  
дагуу  гүйцэтгэгч компанид урьдчилгаа төлбөр орсноор 2018 оны 04 сарын 11-ээс ажил 
эхлүүлэх мэдэгдэл өгч, барилгын ажлын эхлүүлээд байна. 

- Баянзүрхийн гүүрийн гүйцэтгэгч барилгын ажлын талбай тэгшлэх, ажилчдын байр барих 
ажлууд хийгдэж байна. Захиалагчийн зүгээс цахилгааны эх үүсвэр, гүний худаг, холбооны 
шугам сүлжээ зайлуулах зэргийг шийдвэрлэж өгсөн. Зөвлөх үйлчилгээний компанид 2 
гүүрийн тодотгосон график төлөвлөгөө болон технологи аргачлалыгболовсруулан 
яаралтай гаргуулж батлуулах талаар хурал зохион байгуулж албан тоот хүргүүлсэн. 
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- Сонсголонгийн 289,4 у/м гүүрийн туслан гүйцэтгэгч “Гангүүр” ХХК-ний барилгын ажлын 
талбай ,ажилчдын түр байр, цайны газрын барилгыг барьсан. Цахилгааны эх үүсвэрийг 
шийдэж өгсөн. Гүүрийн хийцүүдийн хэв хашмалуудыг зургийн дагуу төмөр хийцийн 
үйлдвэрт захиалгаар хийлгэж барилгын ажлын талбай дээр татсан. Гүний худгийн 
асуудлыг шийдвэрлэсэн.  
• Ажлын явц 5% 

 
 

11. Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртлэх 20,9 км замын өргөтгөл, 
шинэчлэлтийн ажил 

- ЗГ-н 2015 оны 458 тогтоолоор тухайн төслийн хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд 
төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан Синохидро корпораци лимитед компанитай 2016 оны 09 
дүгээр сарын 09-ны өдөр 38 198 093 ам.долларын өртөг бүхий барилгын ажлын гэрээг 
байгуулан Сангийн яаманд хүргүүлсэн.    

- 2017 онд барилгын ажилчдын түр байрлах байр байгуулах, тэг тэнхлэгийг газар дээр 
хүлээлцэх, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 
мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулуулан НБОГ-аар батлуулах, газар чөлөөлөлтийн 
улмаас замын трасс өөрчлөх шийдвэр гаргаж, өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, 
трасст орсон газрыг бүрэн чөлөөлөх, карьерын зөвшөөрөл авах ажлууд хийгдсэн.  

- 2018 онд трасст орсон мод бургас зайлуулах, нөхөн олговрын зардал шийдвэрлэх, 
зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан бөгөөд БНХАУ-ын Экс-Им банк Сангийн яам 

хооронд тусгайлсан зээлийн гэрээ байгуулагдаагүй, урьдчилгаа төлбөр шилжүүлсэн 
тохиолдолд ажил эхлүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангаад байна.  
 

 

ХОЁР. ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Газарт нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 9.6 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 96 төсөл, арга 

хэмжээ 53 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. 

• Баянгол дүүрэгт 197,222.9 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 7 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 54%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Сүхбаатар дүүрэгт 267,086.5 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 7 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 34%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Сонгинохайрхан дүүрэгт 5,799,296.1 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 24 

ажил хэрэгжиж байгаа бөгөөд 37%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Хан-Уул дүүрэгт 430,625.0 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 9 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 49%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Баянзүрх дүүрэгт 649,473.5 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 18 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 59%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Чингэлтэй дүүрэгт 296,000.0 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 5 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 56%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Налайх дүүрэгт 160,303.9 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 4 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 70%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 
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• Багахангай дүүрэгт 6,405.0 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 2 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Багануур дүүрэгт 64,300.0 мянган төгрөгийн гэрээтэй зураг төсвийн 3 ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 92%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

• Дүүрэг дамнан 1,735,858.7 мянган төгрөгийн гэрээтэй 17 зураг төсвийн ажил 

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 64%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

 

4.3 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ, 

ТАЙЛАГНАЛТЫГ ЦААШИД УЛАМ ҮР ДҮНТЭЙ БОЛГОХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ, ХҮСЭЛТ 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилд хэрэгжүүлэх худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөө болон тайланг нэгтгэн боловсруулж батлуулах, Сангийн яаманд 

хүргүүлэх болон Нийслэлийн удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангах ажлыг Нийслэлийн 

Худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

   

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 онд хэрэгжүүлэх худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг хууль, журамд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулсан бөгөөд 

одоогийн байдлаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хүрээ буюу харьяа төсөвт 

байгууллагыг бүрэн хамруулсан эсэхийг нягтлах ажил хийгдэж байна.   

Сангийн яамнаас дараах чиглэлээр зөвлөмж авах хүсэлтийг хүргүүлж байна. Үүнд: 

1. Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам” болон Сангийн 

сайдын 2017 оны 363 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, 

тайлагнах журам”-уудын дагуу төлөвлөгөөг хэрхэн уялдаа холбоотой боловсруулах 

талаар. 

2. Урсгал төсөв, өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтыг худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд хэрхэн оновчтой тусгах талаар.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/
1,200,000.00 2018.01.31 А/90 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.26 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

2
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 

ор/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/
1,285,000.00 2018.01.25 А/69 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.16 2018.04.23 2018.04.23 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Өмчийн 

харилцааны газар

3
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 дүгээр 

сургууль/

1,500,000.00 2018.01.31 А/90 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.30 2018.05.02 2018.05.02 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

4
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/
1,200,000.00 2018.01.31 А/90 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

5
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 13 дугаар хороо/
4,000,000.00 2018.01.31 А/90 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

6
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/
1,500,000.00 2018.01.31 А/90 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

7
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/-1
1,500,000.00 2018.01.31 А/90 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

8 Агропаркийн сургалтын тоног төхөөрөмж 70,000.00 2018.03.14 А/94 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.20 2018.04.20 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

9
Төрийн үйлчилгээний цогцолборын барилга 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/
1,080,000.00 2018.03.02 А/211 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

10
Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын өргөтгөл 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/9 дүгээр 

хороо

500,000.00 2018.03.02 А/211 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.05.25 2018.05.25 (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

11
Туул зөрлөг орчмын үерийн далан, 800 м  

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/
200,000.00 2018.03.02 А/212 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

12
Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт  

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр 

хороо/

480,000.00 2018.03.02 А/212 - -
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

13
Ус зайлуулах шугам /Улаанбаатар, Сүхбаатар 

дүүрэг, 2 дугаар хороо/
20,000.00 2018.03.02 А/212 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

14
Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/
70,000.00 2018.03.02 А/212 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

15
Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, 

Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Тогос уул хэсэг/
10,000.00 2018.03.02 А/212 (blank) (blank) Шууд худалдан авах 2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

16
Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, 

Бэянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/
70,000.00 2018.03.02 А/212 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

17
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын 

дээврийн засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 15, 

17 дугаар хороо/

300,000.00 2018.03.02 А/212 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

18
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 52 дугаар сургууль/
1,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.29 2018.03.29 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

19
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн өргөө 

цогцолбор сургууль/ 6 хороо

3,840,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.30 2018.04.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

20
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/ 

10 дугаар хороо

1,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.30 2018.04.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

УЛСЫН ТӨСӨВ

Худалдан авах 

ажиллагаанд 

мөрдөх журам

 Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Ц
а

х
и

м
а

а
р

 

з
а

р
л

а
с

а
н

 э
с

э
х

Товч тайлбар
Зохион байгуулагч 

байгууллага

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил,

үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин

чадал

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/мян төг/

Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-н 

 Гэрээний 

дүн 

Гүйцэтгэгчийн 

нэр, гэрээний 

дугаар

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

д/д



21
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар сургууль/
1,346,700.00 2018.03.02 А/213 1,277,089.50

Молор 

констракшн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.03.14 2018.05.08 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

22
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан 

цогцолбор сургууль/ 8 хороо

3,840,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

23
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар 

сургууль/

1,500,000.00 2018.03.02 А/213 1,418,813.14
Грийнресурс 

констракшн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.29 2018.03.29 2018.05.24 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

24
Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, 

Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/
2,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.30 2018.04.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

25
Сургуулийн барилга. 640 суудал /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/
5,500,000.00 2018.02.13 А/130 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

26
Сургуулийн барилга. 640 суудал /Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/
3,800,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

27
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1 

дүгээр бага сургууль/

1,755,200.00 2018.03.02 А/213 1,719,544.20
Солид 

констракшн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.03.14 2018.05.08 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

28
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо/
2,840,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

29
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/
2,000,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

30
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо/
2,000,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

31
Сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, Ганзам сургууль/
2,000,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.12 2018.04.12 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

32
Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 2 

дугаар бага сургууль/

630,100.00 2018.03.02 А/213 574,669.75
Өндөр хайрхан 

дулаан ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.03.14 2018.05.16 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

33
Сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/
970,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

34
Сургуулийн спорт заалны барилгын өргөтгөл 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 88 дугаар сургууль/
800,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

35
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор 

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар 

цэцэрлэг/

1,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

36
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 66 дугаар цэцэрлэг/
2,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

37
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125 дугаар 

цэцэрлэг/

2,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

38
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/
2,200,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

39
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/
1,500,000.00 2018.03.02 А/213 1,388,043.13 Түмэн Алт ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.30 2018.03.29 2018.05.21 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

40
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/
1,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

41
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, 

Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/
3,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.29 2018.03.29 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

42
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/
1,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.15 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

43
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо, Гандангийн дэнж/
2,000,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

44
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/
1,000,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

45
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-

Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/
2,000,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

46
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/
1,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

47
Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар 

цэцэрлэг/

100,000.00 2018.03.02 А/213 88,998.12 Нүүнэт ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.03.14 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар



48
Цэцэрлэгийн барилга, 175 ор /Улаанбаатар, 

Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/
1,500,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

49
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, Жаргалант тосгон, 116 дугаар 

цэцэрлэг/

500,000.00 2018.03.02 А/213 460,188.90
Дэлгэр 

констракшн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.30 2018.03.29 2018.05.21 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

50
Сагсны талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 

5, 14 дүгээр хороо/
280,000.00 2018.03.02 А/213 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

51
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 114 дүгээр сургууль/
1,500,000.00 2018.03.02 А/209 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

52
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, 

Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/
1,800,000.00 2018.03.02 А/209 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

53
Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 240 

ор /улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 28 дугаар 

цэцэрлэг/

2,200,000.00 2018.03.02 А/209 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 2018.04.13 2018.04.13 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

54

Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын хөнгөлөлттэй 

зээлээр хэрэгжих Гачууртын уулзвараас Налайх-

Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих 

төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/

4,843,600.00 2018.03.02 А/210 0.00 (blank)
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

55
Толгойт-Орбит чиглэлийн авто замын уулзвараас 

Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын их 

засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

500,000.00 2018.03.02 А/210 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

56

Хорооллын доторх авто замын засвар 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4 дүгээр 

хорооны байруудын доторх холбосон зам, 03, 60, 

33, 34, 7-3 дугаар байр, 49, 72, 64, 65, 66, 76 дугаар 

байр, 2а, 3а, 52 дугаар байр/

1,000,000.00 2018.03.02 А/210 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.04.23 2018.04.23 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

57
Бага тойруугийн байруудын дундах авто зам болон 

явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, 

Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/

80,000.00 2018.03.02 А/210 72,169.63 Цэлмэг зам ХХК 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.04.14 2018.04.14 2018.05.28 2018.05.28 (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

58
Хорооллын доторх авто замын засвар,  

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 

11, 14, 20, 30 дугаар байр/

605,800.00 2018.03.02 А/210 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

59
Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км 

/Улаанбаатар, сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар 

хороо/

3,000,000.00 2018.03.02 А/210 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

60
Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км 

/Улаанбаатар, баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/
1,000,000.00 2018.03.02 А/210 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

61
Халуун усны байрнаас Их наран, Буяны зам 

хүртлэх хатуу хучилттай авто зам1.2км /3.26-р 

хороо/

1,448,100.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.12 2018.03.27 2018.03.27 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

62
Баян булгын 2-р гудамжнаас Мандал овооны 3-р 

гудамж хүртлэх хатуу хучилттай  1.5км/26-р хороо/
1,404,700.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.12 2018.03.27 2018.03.27 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

63
Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын 

доторх хатуу хучилттай авто зам 0.93км/6-р хороо/
1,107,200.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.12 2018.03.27 2018.03.27 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

64
Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Улаанбаатар, 

Багануур дүүрэг,  4 дүгээр хороо/
50,000.00 2018.04.04 А/289 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

65
Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо, Тахилт, 

Хилчин хэсэг/

90,000.00 2018.04.04 А/289 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

66
Инженерийн хийцтэй худаг /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Орбит 

хэсэг/

90,000.00 2018.04.04 А/289 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

67
Зөөврийн болон гүний худаг /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/
1,000,000.00 2018.04.04 А/289 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

68
Ухаалаг худгийн барилга, тоног төхөөрөмж 

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо/
300,000.00 2018.04.04 А/289 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар



69
Жижиг, дунд үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж 

/Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/
700,000.00 2018.04.04 А/289 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

70
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/
1,500,000.00 2018.04.06 А/322 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

71
Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 280 

ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 

дугаар хороо/

1,500,000.00 2018.04.06 А/322 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

72
Баянгол хүүхдийн зуслангийн театрын барилга, 

гадна тохижилт /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/
1,000,000.00 2018.04.06 А/148 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.15 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

73
Хүүхэд залуучуудын соёлын ордоны тоног 

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/
100,000.00 2018.04.06 А/148 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.16 2018.04.16 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

74
Хүүхдийн зуслангийн ордоны тоног төхөөрөмж 

/Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, Баянгол зуслан/
500,000.00 2018.04.06 А/148 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.23 2018.04.23 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

75
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын 

дулаан шугам сүлжээ, дэд станц /Улаанбаатар, Хан-

Уул дүүрэг, 11,15 дугаар хороо/

3,600,000.00 2018.04.06 А/323 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

76
4,5,6,7,8 дугаар хороо гудамж талбайн 

камержуулалт
354,000.00 2018.04.20 А/350 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

77
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 48 дугаар цэцэрлэг/
50,000.00 2018.05.11 А/425 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

78
Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар, 

Багануур дүүрэг, 138 дугаар цэцэрлэг/
53,800.00 2018.05.11 А/426 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

79 Агропаркийн сургалтын төвийн барилга 80,000.00 2018.03.14 А/94 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.15 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

80
Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /13-р 

хороо/
1,800,000.00 2018.02.14 А/55 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2017.03.23 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

НИЙТ 112,144,200.00

1 Багц №1: Нянгийн эсрэг бэлдмэл 67,578.80 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
67,558.70

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

2 Багц №1.1: Нянгийн эсрэг бэлдмэл 649,783.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
642,657.20

Нахиа-Импекс 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

3 Багц №2: Нянгийн болон вирусын эсрэг бэлдмэл 74,389.40 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
70,374.70 Энто ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

4 Багц №3: Нянгийн эсрэг бэлдмэл 212,662.70 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
160,585.85 Энто ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

5 Багц №4: Зүрх судасны эмүүд 172,267.60 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
152,069.83

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

6
Багц №5: Цусны даралт бууруулах болон зүрх 

судасны эмүүд
137,366.62 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
136,499.77

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

7 Багц №6: Амин дэм эрдэс бодисууд 180,102.50 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
164,927.40

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

8 Багц №6.1: Амин дэм эрдэс бодисууд 97,037.60 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
96,999.89

Нахиа-Импекс 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

9 Багц №7: Дааврын болон спазмолитик эмүүд 148,993.30 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
116,660.06

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

10
Багц №8: Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх, нүдний өвчний ба харшлын эсрэг эмүүд
104,114.85 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
76,075.78

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

11
Багц №8.1: Хэсгийг мэдээгүйжүүлэх амьсгалын 

замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх тарилгын эмийн 

хэлбэрүүд

75,200.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
70,044.00

Нахиа-Импекс 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

12 Багц №8.2: Бусад тарилгын эмийн хэлбэрүүд 161,166.64 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
161,094.73

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

13 Багц №9: Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах эмүүд 111,365.40 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
105,278.47

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

14 Багц №9.1: Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах эмүүд 205,892.90 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
198,193.82

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

15
Багц №10: Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг 

тарилга
81,810.00 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
79,249.06

Монгол 

эмимпекс 

концерн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

УЛСЫН ТӨСВИЙН УРСГАЛ ЗАРДАЛ



16
Багц №11: Чихрийн шижин, чихрийн бус шижин 

өвчний эсрэг эмүүд /тариуртай/
247,170.00 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
261,374.30

Монгол 

эмимпекс 

концерн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

17
Багц №11.1: Чихрийн шижин өвчний эсрэг тарилга 

/тариуртай/
284,760.00 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
(blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 (blank) 2018.02.02 (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

18
Багц №12: Чихрийн шижингийн эсрэг болон 

дааврын эмүүд
319,282.20 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
314,000.02 Азифарма ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

19 Багц №13: Ходоод гэдэс, элэг цөсний тарилгууд 223,986.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
196,644.08 Азифарма ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

20
Багц №13.1: Ходоод гэдэс, элэг цөсний өвчинд 

хэрэглэх эмүүд
165,354.20 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
161,722.56

Монфа трейд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

21
Багц №14: Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэдэг хатуу 

эмийн хэлбэрүүд
162,743.86 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
161,655.77

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

22
Багц №15: Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгддэг 

шингэн эмийн хэлбэрүүд
23,995.30 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
23,784.10

Монфа трейд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

23
Багц №16: Сэтгэц нөлөөт болон мансууруулах, 

уналт таталтын эсрэг эмүүд
183,555.00 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
182,118.40

Монгол 

эмимпекс 

концерн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

24
Багц №17: Сэтгэц нөлөөт болон мэдээгүйжүүлэх 

эмүүд
115,801.50 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
110,915.31

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

25 Багц №18: Бусад эмийн хэлбэрүүд 94,036.50 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
(blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 (blank) 2018.02.02 (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

26 Багц №18.1: Бусад эмийн хэлбэрүүд 187,799.95 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
179,148.61 Азифарма ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

27
Багц №18.2: Мансууруулах болон мэдээгүйжүүлэх 

эмүүд
108,856.00 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
108,764.35

Айвико-

Интернэшнл ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

28
Багц №19: Цус сийвэн орлох, цус бүлэгнэлтэнд 

нөлөөлөх эмүүд
149,421.60 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
149,204.64 Азифарма ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

29 Багц №19.1: Уургийн бэлдмэл 60,010.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
(blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 (blank) 2018.02.02 (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

30 Багц №20: Судсаар сэлбэх тарилгын шингэнүүд 242,299.50 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
242,123.53

Айвико-

Интернэшнл ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

31
Багц №21: Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт 

нөлөөлөх дуслын шингэнүүд
834,778.80 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
414,333.66

Айвико-

Интернэшнл ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

32 Багц №22: Тарилгын бусад шингэнүүд 107,187.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
107,186.15

Айвико-

Интернэшнл ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

33 Багц №22.1: Диализын эмчилгээ 673,645.60 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
672,938.50

Айвико-

Интернэшнл ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

34 Багц №23: Нэг удаагийн тариур 647,566.50 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
642,842.20

Моносфарм 

трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

35 Багц №23.1: Нэг удаагийн тариур 85,427.92 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
80,693.97 Фармтрейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

36 Багц №24: Мэс заслын эмнэлгийн хэрэгсэл 179,625.14 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
169,441.50 Нуган трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

37 Багц №24.1: Мэс заслын утас 218,065.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
216,834.00 Ньюремеди ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

38 Багц №25: Ороох боох эмнэлгийн хэрэгсэл 285,830.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
280,494.32

Чоногол трейд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

39 Багц №26: Нэг удаагийн бээлий 698,507.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
608,165.72

Чоногол трейд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

40 Багц №26.1: Нэг удаагийн дагалдах хэрэгсэл 53,488.90 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
41,869.22

Чоногол трейд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

41 Багц №26.2: Дуслын систем 162,129.25 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
149,548.50

Мөнхийн тун 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

42 Багц №27: Дүрс оношлогооны эмнэлгийн хэрэгсэл 224,569.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
223,781.00

Саммит медикал 

сервис ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

43
Багц №28: Эхо оношлогооны болон лабораторын 

хэрэгсэл
246,566.60 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
206,128.60

Монгол фарм 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

44 Багц №28.1: Лабораторын урвалж оношлуур 317,134.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
244,672.25

Монгол фарм 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

45 Багц №29: Бусад эмнэлгийн хэрэгсэл 202,353.60 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
182,610.50

Мөнхийн тун 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

46 Багц №29.1: Мэс заслын бусад хэрэгсэл 114,588.10 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
103,447.19

Чоногол трейд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

47
Багц №30: Халдваргүйжүүлэх болон үхжлийн эсрэг 

бодис
105,990.30 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
99,935.50

Мөнхийн тун 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

48
Багц №31: Иод, спирт агуулсан ариутгал, 

халдваргүйтгэлийн бодис
132,704.56 2018.01.25

1/77 тоот 

албан бичиг
121,081.95 Монхимо ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар



49 Багц №32: Эх барихын нэг удаагийн хэрэгсэл 113,940.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
95,525.40 Нуган трейд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

50 Багц №33: Хими эмчилгээний эмүүд 251,513.00 2018.01.25
1/77 тоот 

албан бичиг
251,027.00 Цомбо ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.02.02 2018.05.04 2018.02.02 (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

НИЙТ 10,704,413.19

1 Өндрийн геоидын загварыг сайжруулах 2,671,100.00 2018.02.13 А/134 2,671,100.00 (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн Нийслэлийн Газрын алба

2

Геодези зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн 

санд төвлөрүүлснээс  бусад нутаг дэвсгэрт 

М1:2000-ийн зураглал үйлдэж, зохих журам 

стандартын дагуу орон зайн мэдээллийг бүрдүүлэх

8,626,500.00 2018.02.13 А/134 8,626,500.00 (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн Нийслэлийн Газрын алба

3
Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр 

хороо/
2,000,000.00 2018.01.23 А/215 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

4
Төрийн үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцооны 

систем, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх 2 дугаар шат 

/3000 албан хаагч/

140,800.00 2018.01.24 А/67 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

5
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 

төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх

1,000,000.00 2018.02.13 А/129 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газар

6
Хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын 

шинэ дэд төвд нийслэлийн нутгийн захиргааны 

төвийг байгуулах зураг төсөв 

1,600,000.00 2018.02.21 А/149 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.07 2018.04.30 2018.04.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газар

7

Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар 

байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын 

орон сууцны барилга, байгууламж барих /ХУД, 5 

дугаар хороо/

2,111,900.00 2018.01.23 А/63 857,112.92

Гегатера Тех 

ХХК, Хангилцаг 

ХХК-иудын 

түншлэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 2018.02.21 2018.02.21 2018.04.02 - 2018.07.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

8
Улаанбаатар хотын 2040 он хүртлэх хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөний концепц боловсруулах
450,000.00 2018.02.21 А/149 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газар

9

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 

хэрэглэж буй програм хангамжуудыг холбож, 

нэгдсэн платформыг шинээр бий болгож, үе 

шаттай хөгжүүлэх

492,000.00 2018.01.24 А/67 492,000.00 (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

10

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 

мэдээллийн санг шинээр үүсгэж, цахим 

үйлчилгээний дэд бүтэцтэй холбох, нийтийн 

хэрэглээнд нэвтрүүлэн үе шаттай хөгжүүлэх

312,000.00 2018.01.24 А/67 312,000.00 (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

11

Нийслэлийн үйлчилгээний дотоод хяналт 

удирдлагын систем бий болгох, цахим 

үйлчилгээний ухаалаг нэгдсэн системийн дэд 

бүтцийг үүсгэж, төрийн мэдээллийн системтэй 

холбож нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх

200,000.00 2018.01.24 А/67 200,000.00 (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

12

Нийслэлийн хэмжээний сургуулийн өмнөх 

боловсролын хүүхдийн мэдээллийн санг үүсгэж 

эцэг эхчүүдийг мэдээллээр хангах гар утасны 

аппликейшн хөгжүүлж, бүртгэлийн системийн 

нэмэлт хөгжүүлэлт хийж нийтийн хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх

78,000.00 2018.01.24 А/67 78,000.00 (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

13
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын 

материаллаг баазыг бэхжүүлэх
60,000.00 2018.01.24 А/67 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 2018.04.10 2018.04.10 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

14
Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээний 

системийн хөгжүүлэлт III шат
150,000.00 2018.01.24 А/67 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.07 (blank) 2018.04.11 (blank) - 2018.12.30 Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

15

Албан хэрэг хөтлөлтийн систем, "Байгууллагын 

архивын систем"-ийн нэмэлт хөгжүүлэлт, 

системийн аюулгүй ажиллагааг хангах програм 

хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлт, Тоон гарын үсгээр 

баталгаажсан цахим албан хэрэг хөтлөлтийг 

хэрэглээнд нэвтрүүлэх

160,000.00 2018.01.24 А/67 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.13 (blank) 2018.04.11 (blank) - 2018.12.30 Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ



16
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 

мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын 

талбарын удирдлагыг нэвтрүүлэх

48,000.00 2018.01.24 А/67 42,725.00
Флекстроникс 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 2018.04.10 2018.04.10 2018.04.19 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

17

Орон зайн мэдээллийн систем суурилсан 

нийслэлийн дундын мэдээллийн санг өргөжүүлж 

дэд сангууд үүсгэх, хяналт удирдлага, дүн 

шинжилгээ хийж нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх

941,500.00 2018.01.24 А/67 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.20 2018.04.20 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

18

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын орон 

зайн дундын мэдээллийн сангийн дэд бүтэц, 

програм болон техник хангамжийн өргөтгөл, 

сургалт

258,500.00 2018.01.24 А/67 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 2018.04.10 2018.04.10 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Мэдээллийн 

технологийн газар

19
Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны 

хэрэгцээний халуун усны шугам шинээр хийх
54,000.00 2018.02.19 А/142 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.10 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Нийтлэг 

үйлчилгээний газар

20
Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр байрны 

дугуй шатны засварын ажил
63,000.00 2018.02.19 А/142 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.10 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Нийтлэг 

үйлчилгээний газар

21
Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны төв 

хаалганы засварын ажил
55,000.00 2018.02.19 А/142 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.10 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Нийтлэг 

үйлчилгээний газар

22
Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны 

авто гражийн шал, хаалганы засварын ажил
28,000.00 2018.02.19 А/142 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.10 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Нийтлэг 

үйлчилгээний газар

23 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, оношлуур 50,000.00 2018.01.23 А/60 44,143.00
Грийн химистри 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.14 2018.03.14 2018.03.14 2018.05.01 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын газар

24 Суурин компьютер 50,000.00 2018.01.23 А/60 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.14 2018.03.14 2018.03.14 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын газар

25

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон 

сууцны 14 дүгээр хорооллын "Е" хэсэгчилсэн 

талбайн цахилгааны хаалттай дэд өртөө 2*400кВА-

1ш, хуваарилах байгууламж РП-1ш, гадна 

холбооны ажил /Төсөл хэрэгжүүлэгч "Зургаан талт” 

ХХК/.

1,135,500.00 2018.05.11 А/426 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд 

бүтцийн газар

26

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 

"А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн 

инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын 

ажил

4,499,100.00 2018.04.06 А/324 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

27

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Арьс ширний 

ажилчдын орон сууцны орчмын төлөвлөлтийн 

инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, 

барилга угсралтын ажил

1,800,000.00 2018.04.06 А/324 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

28
Дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн 

инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн 

төв" ий барилга угсралтын ажил 

4,760,000.00 2018.03.02 А/205 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.06 2018.03.19 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд 

бүтцийн газар

29
Дэд бүтцийн төв байгуулах СХД 4 хороонд нэмэлт 

зураг төсл боловсруулах ажил
60,000.00 2018.03.02 А/205 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд 

бүтцийн газар

30
Дэд бүтцийн төв байгуулах ХУД 9 хороонд нэмэлт 

зураг төсл боловсруулах ажил
60,000.00 2018.03.02 А/205 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд 

бүтцийн газар

31
Дэд бүтцийн төв байгуулах БЗД 23 хороонд нэмэлт 

зураг төсл боловсруулах ажил
60,000.00 2018.03.02 А/205 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд 

бүтцийн газар

32
Дэд бүтцийн төв байгуулах СБД 18 хороонд нэмэлт 

зураг төсл боловсруулах ажил
60,000.00 2018.03.02 А/205 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд 

бүтцийн газар

33
Гандангийн дэнжийн гэр хорооллын инженерийн 

дэд бүтцийн ажил
500,000.00 2018.03.02 А/203 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

34

Яармагийн спорт цогцолборын орчмын шинэ 

суурьшлын бүсэд орлогод нийцсэн орон сууцыг 

хөгжүүлэх төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн 

ажлын зураг төсөл, барилга угсралт 

916,000.00 2018.01.23 А/57 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн орон сууцны 

корпораци ОНӨААТҮГ



35
Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил 

/СХД/
6,300,000.00 2018.01.23 А/59 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.17 2018.05.25 2018.05.25 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Авто худалдааны цогцолбор 

ОНӨААТҮГ

36 Дугуйн зам хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 300,000.00 2018.02.19 А/143 300,000.00

Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын газар 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank) Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

37

Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны ашиглалтын 

шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Худаг 

усны 36, Дулааны 18 айлын 18 дугаар барилгын 

судалгаа, загвар зураг төсөл боловсруулах

23,300.00 2018.05.11 А/431 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газар

38

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтны халдавт 

өвчин дамжин тархахаас сэргийлэх зорилгоор мал 

эмнэлэгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэх 

байгууламжийн иж бүрэн зураг төсөв боловсруулах

32,000.00 2018.04.04 А/287 32,000.00
НЗТХ 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank) Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Мал эмнэлгийн 

газар

39
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэрт 1,2,3,4,6,9,10 дугаар байрны барилгын 

судалгаа, загвар зураг төсөв боловсруулах ажил

81,550.00 2018.02.08 А/122 80,000.00
"Хархорум 

дизайн" ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.20 2018.03.07 2018.02.23 2018.04.24 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газар

40
Монгол наадам үндэсний спорт цогцолборын 

хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 

боловсруулах ажил

300,000.00 2018.03.02 А/201 300,000.00
"НЗТХ" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank) Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газар

41
БГД-ийн 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэгийн 

өргөтгөлийн барилгыг үндсэн барилгатай холбох 

хүзүүвчийн барилга

164,923.45 2018.01.23 А/63 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

42
Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төв 

/ЧД, 14 дүгээр хороо/
1,125,200.00 2018.01.23 А/63 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

43 Шүд эрүү нүүрний төвийн барилга 4,872,800.00 2018.02.13 А/132 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.23 2018.04.23 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Өмчийн 

харилцааны газар

44
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын гадна 

түшиц хананы ажил /ЧД, 12 дугаар хороо/
70,000.00 2018.01.23 А/63 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

45
Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /ХУД, 13 дугаар 

хороо/
2,742,900.00 2018.01.31 А/88 2,490,287.84

Нью констракшн 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.09 2018.03.29 2018.03.29 2018.05.22 - 2018.12.30 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

46
Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалтын 

автомашин 

350,000.00 2018.01.31 А/88 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.09 2018.03.01 2018.03.01 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

47
Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн 

автомашины GPS төхөөрөмж /85ш/
90,000.00 2018.01.31 А/88 75,000.00 Бенкью тех ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.09 2018.03.01 2018.03.01 2018.04.24 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

48 Багц-1 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж 500,000.00 2018.01.31 А/89 434,000.00 Еврофарм ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.03.26 2018.05.11 - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

49 Багц-2 Мэс заслын багаж, тоног төхөөрөмж 60,000.00 2018.01.31 А/89 58,927.50
Шинэ эрин 

медикал ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.03.26 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

50 Багц-3 Лабораторийн төвийн тоног төхөөрөмж 167,000.00 2018.01.31 А/89 158,510.00
Баянгол мед 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.03.26 2018.05.11 - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

51 Багц-4 Шүд эрүү нүүрний тоног төхөөрөмж 79,000.00 2018.01.31 А/89 74,783.00 Сүвэн уул ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.03.26 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

52 Багц-5 Эмнэлгийн бусад тоног төхөөрөмж 95,000.00 2018.01.31 А/89 94,731.30 Евро фарм ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.03.26 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

53 Багц-6 Эмчилгээний тоног төхөөрөмж 99,000.00 2018.01.31 А/89 69,069.70 Сүвэн уул ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.03.26 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

54
Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /1, 2, 15, 24 дүгээр хороо/Багц-1
50,970.00 2018.05.16 А/408 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

55
Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /5, 8, 10, 17 дугаар хороо/Багц-2
59,200.00 2018.05.16 А/408 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

56
Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /11, 20, 26 дугаар хороо/Багц-3
38,200.00 2018.05.16 А/408 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

57
Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /1, 10, 20, 22 дугаар хороо/ Багц-1
52,870.00 2018.05.16 А/409 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

58
Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /7, 8, 9, 12 дугаар хороо/ Багц-2
49,630.00 2018.05.16 А/409 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

59
Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /13, 14, 27, 31 дүгээр хороо/ Багц-3
49,030.00 2018.05.16 А/409 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар



60
Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /17, 28, 29 дүгээр хороо/ Багц-4
42,470.00 2018.05.16 А/409 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

61
Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /3, 24, 26 дугаар хороо/ Багц-5
44,710.00 2018.05.16 А/409 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

62
Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /2, 4, 7, 9 дүгээр хороо/ Багц-1
50,900.00 2018.05.16 А/410 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

63
Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /13, 16, 19 дүгээр хороо/ Багц-2
33,600.00 2018.05.16 А/410 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

64
Сүхбаатар дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /4, 5, 7 дугаар хороо/Багц-1
43,700.00 2018.05.16 А/411 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

65
Сүхбаатар дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /12, 14, 18, 19 дүгээр хороо/Багц-2
41,000.00 2018.05.16 А/411 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

66
Баянгол дүүргий өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /3, 4, 5 дугаар хороо/ Багц-1
46,820.00 2018.05.16 А/413 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

67
Баянгол дүүргий өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /7, 10, 14 дүгээр хороо/ Багц-2
45,460.00 2018.05.16 А/413 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

68
Баянгол дүүргий өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /16, 17, 19 дүгээр хороо/ Багц-3
43,400.00 2018.05.16 А/413 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

69
Хан-Уул дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /1, 4, 15 дугаар хороо/ Багц-4
39,480.00 2018.05.16 А/412 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

70
Хан-Уул дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

засвар /9, 10, 12 дугаар хороо/ Багц-5
48,530.00 2018.05.09 А/412 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

71
Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын 

дотор засварын ажил /Налайх дүүрэг/
50,000.00 2018.01.31 А/89 45,057.51

Чингисийн отог 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

72
Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 

засварын ажил
60,000.00 2018.01.31 А/89 49,857.07 Онон бридж ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

73
Эрүүл мэндийн төвийн Амбулатори-2 барилгын 

дотор засварын ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 

дугаар хороо/

50,000.00 2018.01.31 А/89 45,250.92 Уул өвгөд ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

74
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл  мэндийн 14 

дүгээр төвийн дотор засвар, дээврийн засварын 

ажил

50,000.00 2018.01.31 А/89 45,308.37 Гет ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

75
Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дотор 

засвар, дотор сантехникийн засвар
60,000.00 2018.01.31 А/89 58,836.36 СДММ ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

76
Хан -Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн дотор засвар 

/Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/
40,000.00 2018.01.31 А/89 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

77
Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор засварын 

ажил /Багануур дүүрэг 5 дугаар хороо/
40,000.00 2018.01.31 А/89 35,074.06

Оноч тэнхлэг 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

78 Сургуулийн автобус төслийг хэрэгжүүлэх /3ш/ 400,000.00 2018.01.26 А/76 368,000.00 Хаш техник ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.21 - 2018.04.16 2018.04.16 2018.12.30 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

79
Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн 

барилгын их засвар
100,000.00 2018.01.26 А/77 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.29 2018.05.17 2018.05.17 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

80
Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн их 

засвар
140,000.00 2018.01.26 А/79 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.07 2018.05.23 2018.05.23 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

81
Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын 

их засвар
110,000.00 2018.01.26 А/80 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

82
Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн их 

засварын ажил
50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

83
40 дүгээр сургууль /Баянгол дүүрэг, 15 дугаар 

хороо/
66,600.00 2018.01.26 А/76 61,080.90

Суварга өндөр 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.03.14 - 2018.05.07 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

84
17 дугаар сургууль /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар 

хороо/
66,600.00 2018.01.26 А/76 52,547.70 Ай И Би ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.03.14 - 2018.05.07 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

85 60 дугаар сургууль /Хан-Уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/ 66,800.00 2018.01.26 А/76 40,747.20
Буурал 

чандмань ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.03.14 - 2018.05.07 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

86
188 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 

дугаар хороо/
80,000.00 2018.01.26 А/76 68,448.40 Хөлөг-Од ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.03.14 - 2018.05.07 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

87
127 дугаар сургууль /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр 

хороо/
80,000.00 2018.01.26 А/76 65,615.70 Ховд тул ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.03.14 - 2018.05.07 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар



88
135 дугаар сургууль, 219 дүгээр цэцэрлэгийн 

цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/
80,000.00 2018.01.26 А/76 71,371.50

Вектор ус 

дриллинг ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.03.14 - 2018.05.07 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

89
194 дүгээр цэцэрлэг /Багануур дүүрэг, 5 дугаар 

хороо/
80,000.00 2018.01.26 А/76 74,810.60 Модерн Хас ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.03.14 - 2018.05.07 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

90
Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 

RFID технологийг нэвтрүүлэх програм хангамж, 

тоног төхөөрөмж

50,000.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

91
Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар Номын 

сангийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил
65,000.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

92
Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар Номын 

сангийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
65,000.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

93
Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар Номын 

сангийн номын фондын баяжилт
20,000.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

94
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 4 дүгээр салбар Номын 

санг жишиг номын сан болгон засварлах ажил
90,300.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

95
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 4 дүгээр салбар Номын 

сангийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
65,700.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

96
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 4 дүгээр салбар Номын 

сангийн номын фондын баяжилт
14,000.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

97
Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны бага танхимыг 

номын уншлагын жишиг танхим болгон засварлах 

ажил

53,200.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

98
Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны номын уншлагын 

жишиг танхимын тавилга хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмж

93,300.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

99
Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны номын уншлагын 

жишиг танхимын номын фондын баяжилт
33,500.00 2018.05.11 А/427 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

100
Монголын Хүүхдийн ордны их засвар, техник, тоног 

төхөөрөмж /СБД/
600,000.00 2018.02.13 А/133 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

101
"Нийгмийн хамгааллын тусгай төв"-ийн  

шаардлагатай тоног төхөөрөмж
28,300.00 2018.02.13 А/133 26,996.40 Экстракт ХХК Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.03.16 2018.03.16 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.10 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

102
“Улаанбаатар Инноваци хөгжлийн төв”-ийн техник, 

тоног төхөөрөмж
300,000.00 2018.02.19 А/144 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.10 2018.03.26 2018.03.26 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, 

иновацийн газар

103
Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг 

сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 

дэмжих хөтөлбөр

247,000.00 2018.01.24 А/66 226,202.52
Глобал бизнес 

линк ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.03.15 2018.03.15 2018.05.07 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

104

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, 

насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулж, 

теле хяналт, холбоо, дохиоллын техник хэрэгслээр 

тоноглох

2,500,000.00 2018.03.02 А/207 (blank) (blank)
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

105
UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил 

695м /ХУД, 15 дугаар хороо/
460,000.00 2018.01.23 А/63 458,668.97

Грийн ресурс 

констракшн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26

2018.02.21
2017.02.21 2018.05.17 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

106

7 дугаар хороолол 32а байрны гадна бохирын 

худгаас БХ-1-аас БХ-14 худаг хүртэлх ариутгах 

татуургын шугам солих ажил /СБД, 10 дугаар 

хороо/

65,330.00 2018.01.24 А/65 58,240.43 "Өндөрбар" ХХК Харьцуулалтын арга 2018.03.12 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.10 - 2018.05.09 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

107
15 дугаар хорооллын 204 дүгээр байрны гадна 

халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам 

солих ажил БЗД, 2 дугаар хороо/

66,110.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.30 2018.04.05 2018.04.05 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

108
2 дугаар хорооллын 71 дүгээр байрны БХ-5-ээс 53 

дугаар байрны БХ-6 хүртэлх гадна бохирын шугам 

солих ажил /БГД, 3 дугаар хороо/

25,870.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank)
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.12 2018.03.21 2018.03.21 (blank) - 2018.05.09 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

109
БЗД 1 дүгээр хороо 12 дугаар хорооллын 40б 

байрны БУХ-1-ээс БУХ-7 хүртэлх бохирын гадна 

шугам, худаг солих /БЗД , 4 дүгээр хороо/

23,610.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank)
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.12 2018.03.21 2018.03.21 (blank) - 2018.05.06 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

110
БЗД 1 дүгээр хороо 12 дугаар хорооллын УС-30 

дугаар байрны гадна халаалт, хүйтэн усны шугам 

солих ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/

75,180.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

111

13 дугаар хороолол 6, 7 дугаар байрны худаг 

хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны 

магистраль шугам шинэчлэн солих ажил /БЗД, 6 

дугаар хороо/

74,980.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.30 2018.04.05 2018.04.05 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ



112

3 дугаар хороолол УДД-96 төвийн дараах 13а 

дугаар байраас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртэлх 

хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээг 

шинэчлэн солих ажил /БГД, 7 дугаар хороо/

191,570.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.26 2018.03.29 2018.03.29 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

113

Хүрээ дэнж Өргөө ОНӨААТҮГ-ын харьяа 4 дүгээр 

хорооллын 11 дүгээр байрны халаалт, халуун 

хүйтэн усны шугам солих, зам талбайн тохижилтын 

ажил /БГД, 8 дугаар хороо/ /хуучин нэрээр/

131,490.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.29 2018.03.29 (blank) - 2018.06.29 Тийм

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

114

Бага тойруугийн 39 дүгээр байрнаас 50 дугаар 

байр хүртэлх гадна дулаан, хэрэгцээний усны 

шугамуудыг шинээр угсрах ажил /СБД, 11 дүгээр 

хороо/

221,040.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.16 2018.03.16 (blank) - 2018.06.27 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

115

Таван шар Өргөө ОНӨААТҮГ-ын Хуучин 1 дүгээр 

хорооллын 14,15,16 дүгээр байруудад шинээр 

халаалт халуун усны шугам шинээр хийх. халаалт 

халуун усны цогц төхөөрөмж суурилуулах ажил 

/СХД, 13 дугаар хороо/ /хуучин нэрээр/

124,820.00 2018.01.24 А/65 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.16 2018.03.16 (blank) - 2018.06.27 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

116
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга 

байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20 

дугаар хороо/ 

31,417,300.00 2018.02.13 А/131 877,158.18

Төрөлх мөрөн 

ХХК, Цонбон 

тоосго ХХК-

иудын түншлэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.22 2018.03.20 2018.03.20 2018.04.23 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

117
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар 

шинэчлэлт /ЧД, БГД/  11.0 км
16,749,900.00 2018.02.13 А/131 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.22 2018.03.12 2018.03.12 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

118 Өөрөө буулгагч /20-24 тн/ 115,000.00 2018.01.23 А/55 109,000.00
Намдэмүн 

сервис ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.02.05 2018.03.22 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

119 Крантай автомашин 120,000.00 2018.01.23 А/55 119,400.00 Зөв ололт ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.02.05 2018.03.22 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

120 Экскаватор 135,000.00 2018.01.23 А/55 134,600.00 Зөв ололт ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.02.05 2018.03.22 - 2018.12.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

121 Геодезийн хэмжилтийн багаж 30,000.00 2018.01.23 А/55 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.02.05 2018.05.15 - 2018.12.30 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

122
Нийтийн тээврийн эцсийн зогсоолын зорчигч, 

тээвэрчдэд зориулсан үйлчилгээний 

цогцолборуудын засвар

300,000.00 2018.05.11 А/429 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

123 Улаанбаатар Такси сервис төсөл хэрэгжүүлэх 700,000.00 2018.03.02 А/202 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Улаанбаатар хотын хөгжлийн 

корпораци ХК

124
Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн 

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж паспортжуулах 

ажил 

50,000.00 2018.03.02 А/206 (blank) (blank)
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 

ерөнхий төлөвлөгөөний газар

125

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын 

материалын орчимд хэрэгжүүлэх "Түрээсийн орон 

сууцыг хөгжүүлэх" төслийн гадна инженерийн дэд 

бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын 

ажил

3,665,500.00 2018.03.02 А/188 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 2018.04.18 2018.04.18 (blank) - 2019.04.01 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн орон сууцны 

корпораци ОНӨААТҮГ

126
Байгаль орчны төрийн хяналтад ашиглах туулах 

чадвар сайтай, нэмэлт тоноглолтой автомашин 

/1ш/

115,000.00 2018.03.02 А/208 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.21 2018.03.26 2018.03.26 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

127 Мотоцикл /14ш/, Мотоциклын дугуй /40ш/ 35,000.00 2018.03.02 А/208 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.21 2018.03.26 2018.03.26 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

128 Жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр хороо/ 80,000.00 2018.02.07 А/110 79,526.87
Ихсаруул өргөө 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.23 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

129 Жишиг гудамж байгуулах /СБД, 15 дугаар хороо/ 80,000.00 2018.02.07 А/110 79,096.85
Тайшир-Өргөө 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.23 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

130 Жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар хороо/ 80,000.00 2018.02.07 А/110 79,950.00 Талын хүч ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.23 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

131 Жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/ 80,000.00 2018.02.07 А/110 79,996.48 НБНМДД ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.23 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

132 Жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/ 80,000.00 2018.02.07 А/110 79,944.60 Чинбат ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.23 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

133 Жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/ 80,000.00 2018.02.07 А/110 79,500.00
Хараатын тээл 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.23 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба



134 Жишиг гудамж байгуулах /БХД, 2 дугаар хороо/ 20,000.00 2018.02.07 А/110 19,899.65 Өргөнговь ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.23 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

135
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна 

талбайн тохижилтын ажил
1,600,000.00 2018.03.02 А/204 1,600,000.00

УБЗЗАГ 

ОНӨААТҮГ

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - 2018.04.20 - 2018.12.30 (blank) Гэрээ хийгдсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

136
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /БГД, 11 

дүгээр хороо/
1,367,000.00 2018.02.07 А/110 1,366,667.98

Энигма 

констракшн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.06 - 2018.05.22 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

137
Нийслэл өргөө амаржих газар /СБД, 1 дүгээр 

хороо/
650,000.00 2018.02.07 А/110 507,171.71

Жинчин гранд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.09 - 2018.05.22 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

138
Нийслэлийн Амгалан амаржих газар /БЗД, 13 

дугаар хороо/
463,000.00 2018.02.07 А/110 408,899.00

Грэйт майнинг 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.18 - 2018.05.22 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

139
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр амбулатори /ХУД, 6 

дугаар хороо/
440,000.00 2018.02.07 А/110 416,371.04

Бумбат даваа 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.18 - 2018.05.22 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

140
Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг /БЗД, 22 

дугаар хороо/
480,000.00 2018.02.07 А/110 479,416.45

Материалтрейд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.18 - 2018.05.22 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

141
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын 

талбай /БЗД/
355,000.00 2018.01.23 А/56 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.16 2018.04.02 2018.04.02 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨҮГ

142
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн 

хашаа
355,200.00 2018.01.23 А/58 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.03.30 2018.03.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Хот тохижилтын газар 

ОНӨААТҮГ

143 Тусгай зориулалтын механизм худалдан авах /3ш/ 1,190,000.00 2018.01.23 А/58 998,940.00
"Номин Ендэрт" 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 2018.03.29 2018.03.29 2018.05.15 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хот тохижилтын газар 

ОНӨААТҮГ

144
Энэбишийн өргөн чөлөөний тохижилтын ажил 

/БГД/
1,000,000.00 2018.01.23 А/64 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

145
Сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

сайжруулах ажил
500,000.00 2018.01.26 А/78 500,000.00 УБЗЗАГ ОНӨҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.12 (blank) - 2018.02.28 - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

146 53 дугаар сургуулийн барилга /БЗД/16 хороо 500,000.00 2018.05.11 А/428 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

147 127 дугаар цэцэрлэг /СХД/ 279,769.19 2018.05.11 А/428 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

148 90 дугаар цэцэрлэг /СХД/ 220,230.81 2018.05.11 А/428 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

149
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд боловсруулсан 

түлшийг нөөцлөх, түгээх бэлтгэл ажлыг хангах
2,300,000.00 2018.05.11 А/430 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

150
Агаар орчны бохирдлыг бууруулах техник, 

технологийн мэдээллийн төв байгуулах
300,000.00 2018.05.11 А/430 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

151
Төсвийн дулаан хангамжид холбогдох боломжгүй 

төрийн өмчийн 10-аас доошгүй барилгын дулааныг 

байгаль орчинд ээлтэй технологиор шийдвэрлэх

400,000.00 2018.05.11 А/430 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

152
Агаарын чанарын хяналтын суурин харуулын тоног 

төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
200,000.00 2018.05.11 А/430 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

153
Халаалтын зуухыг буулгаж, 10-аас доошгүй 

барилгыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох
4,032,000.00 2018.05.11 А/430 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

154
Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 

засварын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/
50,000.00 2018.01.31 А/89 48,889.70

Эн би 

констракшн ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

155

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон 

сууцны 14 дүгээр хорооллын "Е" хэсэгчилсэн 

талбайн гадна дулаан, ус хангамж, холбооны 

шугам сүлжээний ажил /Төсөл хэрэгжүүлэгч 

”Цагаан хуаран консалтинг” ХХК/

748,300.00 2018.05.11 А/426 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд 

бүтцийн газар

НИЙТ 132,402,043.45



1

Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар 

байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун 

талд, 143, 14^/2 дугаар байрны зүүн талд 

гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/

30,000.00 2018.04.26 А/359 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

2 Гудамжны камержуулалт /СХД, 8 дугаар хороо/ 25,000.00 2018.04.26 А/359 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

3
44 дүгээр сургуулийн хажууд явган хүний зам тавих 

/БЗД, 16 дугаар хороо/
13,000.00 2018.04.26 А/359 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

4
Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны 

зарим гудамжны уулзварыг асфальт, бетон 

хучилттай болгох

33,000.00 2018.04.26 А/359 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.26 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

5 Зам хусаж, тэгшлэх /СХД, 8 дугаар хороо/ 18,000.00 2018.04.26 А/359 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.26 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

6
ЦагДаагийн хэлтсийн баруун талд зам тавих /БЗД, 

13дугаар хороо/
78,000.00 2018.04.26 А/359 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.26 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

7
Цагдаагийн хэлтсийн баруун талын авто замаас 

урагш шороон зам засварлах /БЗД, 13 дугаар 

хороо/

32,000.00 2018.04.26 А/359 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.26 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

8
73 дугаар байрны тоглоомын талбайн тохижилт 

/БГД, 2 дугаар хороо/
30,000.00 2018.01.04 А/03 29,831.65

Буурал сутай 

ХХК 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.19 - 2018.04.02 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

9
81 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт 

/БГД, 3 дугаар хороо/
40,000.00 2018.01.04 А/03 39,789.60 Ууган орхон ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.19 - 2018.04.02 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

10
Богд ар хороолол, 6А, 7А байрны урд талд 

хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /БГД, 1 

дүгээр хороо/

40,000.00 2018.01.04 А/03 39,892.00
Буурал сутай 

ХХК 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.19 - 2018.04.02 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

11
"Голден парк" "Цоглог" хотхон руу орох зам дээр 

газар чөлөөлөх, явган хүний зам барих тохижилтын 

ажил /БГД, 4 дүгээр хороо/

80,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

12
"Дэвшил" сангийн аж ахуйн автобусны буудлын 

тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/
30,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

13
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын  

ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр хороо/
110,000.00 2018.01.04 А/15 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 - - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

14 Камержуулалт /БГД, 9, 10, 13, 22 дугаар хороо/ 40,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

15

93 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд 50x60 хэмжээтэй 

газар дээр хүүхдийн тоглоомын талбай, 

ахмадуудын чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилт 

/БГД, 8 дугаар хороо/

50,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

16
Сот-3 1, 2 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн 

тохижилт /БГД, 9 дүгээр хороо/ 
40,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

17
23 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн 

тохижилт /БГД, 10 дугаар хороо/ 
30,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

18 Замын хашлага хийх /БГД, 15 дугаар хороо/ 20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

19
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БГД, 14 

дүгээр хороо/
45,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

20
Тоглоомын талбай, байгалийн ухааны жишиг 

талбай байгуулах /БГД, 11 дүгээр хороо/
35,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

21
3 Сургууль, 3 цэцэрлэгт эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх төв 

байгуулах /БГД, 11, 12, 14, 15, 23 дугаар хороо/ 
60,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

22
58 дугаар байрны зүүн талын  замыг  засмал  зам 

болгох /БГД, 19 дүгээр хороо/ 
20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

23
76 дугаар байрны зүүн талаар уруудах далангийн 

шатны ажил болон 76 дугаар байрны зүүн талаар 5 

дээш гэрэлтүүлэг тавих /БГД, 17 дугаар хороо/

20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН



24
18 дугаар хорооны баруун талд 96 дугаар сургууль 

руу засмал зам болон явган хүний зам тавих /БГД, 

18 дугаар хороо/

20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

25
Smart хүүхэд хөгжлийн төв байгуулах анги 

танхимын тохижилт /БГД, 19 дүгээр хороо/ 
50,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

26
18 дугаар хэсэг "Дарь-Эхийн булаг"-ийн эхийн 

хэсгийг тохижуулж бичил цэцэрлэгт хүрээлэн 

байгуулах /БЗД, 2, 27 дугаар хороо/

80,000.00 2018.03.02 A/200 79,970.28
Ургамалын 

далай
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.04.06 - 2018.04.20 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

27
Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн  

байгуулах /БЗД, 21 дүгээр хороо/ 
30,000.00 2018.01.04 А/03 29,940.29 Ууган орхон ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.20 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

28
"Цэцэг" зочид буудлын баруун талын 16 дугаар 

байрны зүүн талын тоглоомын талбай байгуулах 

/БЗД, 1 дүгээр хороо/

35,000.00 2018.01.04 А/03 35,000.00
Мон стийл 

фиксер ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.21 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

29
1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт 

/БЗД, 7 дугаар хороо/
35,000.00 2018.01.04 А/03 35,000.00

Найдварт жигүүр 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.21 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

30
113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын 

талбайн тохижилт /БЗД, 4 дүгээр хороо/
15,000.00 2018.01.04 А/03 15,000.00

Мон стийл 

фиксер ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.21 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

31

40, 37Б байрны дундах хуучин асфальтан замыг 

өргөсгөх, явган хүний зам тавих, борооны ус 

зайлуулах хаялга хийх, 40 дүгээр байрнаас 37Б 

дүгээр байр орчмын шороон замыг асфальтан зам 

болгох /БЗД, 7 дугаар хороо/

30,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.03.26 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

32
Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 дугаар 

хороо/
15,000.00 2018.01.04 А/03 15,000.00

Найдварт жигүүр 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.21 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

33 Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 22 дугаар хороо/ 40,000.00 2018.01.04 А/03 39,985.08 Неон гэгээ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.19 - 2018.04.02 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

34
Гэр хорооллын гудамж, зам талбайг засварлаж, 

явган хүний зам тавих /БЗД, 22 дугаар хороо/
60,000.00 2018.01.04 А/03 59,988.15 Неон гэгээ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.03.14 - 2018.04.02 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

35
Тохижилт, автозам, хүүхдийн тоглоомын талбай 

/БЗД, 6 дугаар хороо/
130,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

36
251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт, тоглоомын 

талбай /БЗД, 24 дүгээр хороо/
20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

37
Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт, 

далан байгууламж /БЗД, 24 дүгээр хороо/
25,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.04.16 - (blank) - 2018.12.30 үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

38
Шар хадны 15, 16 дугаар хэсэгт 57, 58, 60 дугаар 

гудамж, Ээж хайрханы 17-18 дугаар хэсгүүдийн 

гэрэлтүүлэг /БЗД, 9 дүгээр хороо/

40,000.00 2018.01.04 А/03 39,921.97
Баянзүрх 

прогресс ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.12 - 2018.03.26 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

39
136 дугаар сургууль, 210 дугаар цэцэрлэгийн 

орчмын гудамжны гэрэлтүүлэг, камержуулалт /БЗД, 

19 дүгээр хороо/

22,000.00 2018.01.04 А/03 21,890.72
Цэмцгэр ногоон 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.26 - 2018.04.02 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

40
Орон сууцны 5-н байрны гадна тохижилт /БЗД, 19 

дүгээр хороо/
25,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.04.18 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

41
44 дүгээр сургуулийн хажууд явган хүний зам тавих 

/БЗД, 19 дүгээр хороо/ 
13,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.04.18 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

42 Ус түгээх байр /БЗД, 19 дүгээр хороо/ 40,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

43
2А хэсгийн байрны дундах замыг засаж, 

сайжруулах /БЗД, 10 дугаар хороо/
50,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.05.03 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

44
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын  

ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/
40,000.00 2018.01.04 А/15 39,940.15

"Ноён хонгор 

констрашн" ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.02 - 2018.02.21 - 2018.06.12 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

45
Гэр хорооллын гудамж, зам талбайд шороо асгаж 

тэгшлэх, түрэх /БЗД, 10 дугаар хороо/
20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.05.03 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

46 Ус түгээх байр /БЗД, 20 дугаар хороо/ 45,000.00 2018.01.04 А/15 44,747.50
"Эрдэнэдриллин

г" ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.05 - 2018.02.20 - 2018.06.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

47
Зэвсэгт хүчний 015 дугаар анги руу явах замын 

засвар  /БЗД, 28 дугаар хороо/
20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.05.01 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

48
Тоглоомын талбайн тохижилт/ БЗД, 23 дугаар 

хороо/
35,000.00 2018.01.04 А/15 34,878.73 Гео айди ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.02 - 2018.02.21 - 2018.05.31 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

49
Тоглоомын талбайн тохижилт/ БЗД, 28 дугаар 

хороо/
30,000.00 2018.01.04 А/15 29,736.02

Дата хаус центр 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.02 - 2018.02.21 - 2018.05.31 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

50
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах  /СХД, 3 

дугаар хороо/
30,000.00 2018.01.04 А/15 29,709.90

грандлайн 

прожект ххк
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.07 - 2018.02.23 - 2018.04.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

51 Ус түгээх байр /СХД, 2 дугаар хороо/ 45,000.00 2018.01.04 А/15 43,774.04 Хүчит чулуу ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.05 - 2018.02.20 - 2018.07.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ



52
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний 

танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3 дугаар 

хороо/

35,000.00 2018.01.04 А/15 33,272.80 ЦТУ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.07 - 2018.02.23 - 2018.04.22 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

53 Нийтийн бие засах газар /СХД, 5 дугаар хороо/ 70,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.05.09 - (blank) - 2018.12.30 (blank)
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

54
Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах /СХД, 4 

дүгээр хороо/ 
20,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.05.01 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

55
Орчлон хорооллын гадна талын камержуулалт, 

хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 27 дугаар хороо/
40,000.00 2018.01.04 А/03 39,980.92 ЦТУ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.04.18 - 2018.04.26 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

56 Зам засварлах /СХД, 9 дүгээр хороо/ 34,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.03.26 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

57
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 10 дугаар 

хороо/
36,500.00 2018.01.04 А/03 35,758.99

Ай Ти Систем 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.30 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

58
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 11 дүгээр 

хороо/
36,500.00 2018.01.04 А/03 35,924.57

Ай Ти Систем 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.30 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

59
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 28 дугаар 

хороо/
37,000.00 2018.01.04 А/03 35,546.00

Юнайтед Хангай 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.30 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

60
Хүүхдийн тоглоом худалдан авч, суурилуулах 

/СХД, 12 дугаар хороо/
20,000.00 2018.01.04 А/15 19,890.00 Эм эн эс жи ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.07 - 2018.02.23 - 2018.05.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

61
Хөл бөмбөгийн талбай засварлах /СХД, 13 дугаар 

хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/
20,000.00 2018.01.04 А/15 19,800.01 Агар дүнз ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.02 - 2018.02.21 - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

62
Авто машины зогсоол байгуулах /СХД, 14 дүгээр 

хороо, 12, 13 дугаар байрны орчимд/
20,000.00 2018.01.04 А/15 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

63
Хорооны байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /СХД, 

15 дугаар хороо/
20,000.00 2018.01.04 А/15 18,144.00 Модерн Хас ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.07 - 2018.02.23 - 2018.04.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

64
Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /СХД, 14 дүгээр 

хороо/ 
60,000.00 2018.01.04 А/15 59,978.52 Монгол тохь ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.12 - 2018.02.23 - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

65
Орон сууцны байрны дээврийн засвар /СХД, 19 

дүгээр хороо/
130,000.00 2018.01.04 А/06 121,394.58

"ДУЛААН 

ХАЙРХАН 

КОНСТРАКШИН

" ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.26 2018.03.26 2018.03.26 2018.05.15 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

66 Ус түгээх байр /СХД, 21 дүгээр хороо/ 45,000.00 2018.01.04 А/15 42,873.14 Барнаб ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.09 - 2018.03.05 - 2018.06.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

67 Ус түгээх байр /СХД, 22 дугаар хороо/ 45,000.00 2018.01.04 А/15 43,305.89 Баялаг говь ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.05 - 2018.03.05 - 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

68
188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим 

тохижуулах /СХД/
20,000.00 2018.01.04 А/15 19,900.00

Орчлон тулга 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.07 - 2018.02.23 - 2018.04.16 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

69
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖУУДАД ШОРОО 

АСГАХ, ТҮРЭХ, ТЭГШЛЭХ /СХД, 6. 7, 24 ДҮГЭЭР 

ХОРОО/ БАГЦ1

110,000.00 2018.01.04 А/08 93,835.17
Төгс үржих зам 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.19 2018.03.06 - 2018.04.13 2018.05.24 2018.06.04 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

70
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 23 дугаар 

хороо/
25,000.00 2018.03.02 A/200 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.04.02 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

71
27 дугаар байрны урд талын 1-7 дугаар орцны урд 

замын өргөтгөл /СХД, 16 дугаар хороо/
25,000.00 2018.03.02 A/200 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.05.01 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

72
34а байрны урд авто зогсоолыг хатуу хучилттай 

болгох /СХД, 17 дугаар хороо/
25,000.00 2018.03.02 A/200 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.05.01 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

73
22а байрны урд автомашины зогсоол /СХД, 29 

дүгээр хороо/
25,000.00 2018.03.02 A/200 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.05.01 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

74
143 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар 

/СБД, 1 дүгээр хороо/
46,550.00 2018.01.04 А/04 46,432.89

Төгс байшин 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.23 - 2018.05.08 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

75
54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД, 3 

дугаар хороо/
35,200.00 2018.01.04 А/04 35,198.59  Ургах сити ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.23 - 2018.05.08 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

76
26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто зогсоол 

/СБД, 2 дугаар хороо/
32,290.00 2018.01.04 А/04 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

77 3 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/ 4,000.00 2018.01.04 А/04 3,995.00
Соёолонгийн 

тоос ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 (blank) - 2018.05.08 - 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

78 28 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/ 3,800.00 2018.01.04 А/04 3,799.00
Соёолонгийн 

тоос ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 (blank) - 2018.05.08 - 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

79 44 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/ 4,000.00 2018.01.04 А/04 3,998.00
Соёолонгийн 

тоос ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 (blank) - 2018.05.08 - 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

80 40 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/ 4,200.00 2018.01.04 А/04 4,195.00
Соёолонгийн 

тоос ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 (blank) - 2018.05.08 - 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



81
Байрны гадна фасадын дулаалга /СБД, 5 дугаар 

хороо/ 
25,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

82
17 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 

дугаар хороо/
50,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

83
23 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 

дугаар хороо/
58,400.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

84 Гэрэлтүүлгийн ажил /СБД, 13 дугаар хороо/ 110,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.05 2018.03.14 - (blank) - 2018.12.30 үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

85 Ус түгээх байр /1ш / /СБД 15 дугаар хороо/ 55,000.00 2018.01.04 А/15 43,301.00
Жавхлант богд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 2018.02.23 - 2018.04.13 - 2018.08.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

86 Ус түгээх байр /1ш / /СБД 16 дугаар хороо/ 55,000.00 2018.01.04 А/15 53,476.00
Ханжаргалант 

стоунс ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 2018.03.13 - 2018.04.13 - 2018.07.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

87
21, 22, 31 дүгээр байрнуудын дундах авто замыг 

засварлах /СБД, 9 дүгээр хороо/
30,000.00 2018.03.02 А/198 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

88 Хатуу хучилттай зам /СБД, 18 дугаар хороо/ 130,000.00 2018.03.02 А/198 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.05.28 2018.05.28 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

89 Явган хүний зам засварлах /СБД, 6 дугаар хороо/ 25,000.00 2018.03.02 А/198 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

90
22 дугаар байрны фасад сэргээн засварлах /СБД, 9 

дүгээр хороо/
30,000.00 2018.03.02 А/200 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

91
Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд 

анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар 

хороо/

22,000.00 2018.01.04 А/15 21,898.00
Буян нэмэх 

интер ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.07 - 2018.02.28 - 2018.06.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

92
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 1 

дүгээр хороо/
48,000.00 2018.01.04 А/15 47,625.24

Эрчимт цамхаг 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.02 - 2018.02.21 - 2018.06.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

93 Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15 дугаар хороо/ 30,000.00 2018.01.04 А/15 29,921.79
Ар хөвчийн 

эрчим ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.02.07 - 2018.02.28 - 2018.05.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар ОНӨҮГ

94
2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын 

талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны 

шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/

50,000.00 2018.01.04 А/03 49,700.81 Ууган орхон ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.19 - 2018.04.04 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

95
Арцатын гудамжуудын замыг тэгшлэх ажил /ХУД, 4 

дүгээр хороо 
50,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.03.14 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

96
Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны цогцолбор 

байрны урд талд байрлах талбайг тохижуулж, 

тоглоомын талбай байгуулах /ХУД, 6 дугаар хороо/ 

50,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.05.21 - (blank) - (blank) (blank)
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

97
Үйлдвэрийн гудамж, 24А байрны зүүн талын 

талбайг тохижуулж тоглоомын талбай байгуулах 

/ХУД, 3 дугаар хороо/

60,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

98
Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт  /ХУД, 8 

дугаар хороо/
40,000.00 2018.01.04 А/03 39,936.66

Торгон зүлэг 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.19 - 2018.04.04 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

99
Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт /Гэмт 

хэрэг, зөрчил их гардаг 8 цэгт/ /ХУД, 8 дугаар 

хороо/

35,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.04.02 - (blank) - 2018.12.30 үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

100
19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын 

тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/
35,000.00 2018.01.04 А/03 34,999.92 Бодь хангай ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.19 - 2018.04.04 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

101
Буянт-Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн үерийн ус зайлуулах суваг болон 

эргийн бэхэлгээний  ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/

40,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.04.03 - (blank) - 2018.12.30 үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

102
38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил  

/ХУД, 12 дугаар хороо/
35,000.00 2018.01.04 А/03 35,000.00

Цагаан толгой 

нуур ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.19 - 2018.04.04 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

103
Гэр хороолол гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 14 

дүгээр хороо/
35,000.00 2018.01.04 А/03 34,506.31

Гэгээн дулаан 

инженеринг ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 2018.03.29 - 2018.04.18 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

104
26 дугаар сургуулийн дээвэр засварын ажил /ХУД, 

13 дугаар хороо/
80,000.00 2018.03.02 А/199 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 2018.04.13 2018.04.13 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

105
13 дугаар хорооны 1 дүгээр хэсгийн 2,5 дугаар 

байрны фасад засварын ажил 
30,000.00 2018.04.24 А/357 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

106
23 дугаар сургуульд цахим номын сан байгуулах 

/ЧД, 1 дүгээр хороо/
100,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.22 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

107
24 дүгээр сургуулийн спорт заалыг засварлах, 

тохижуулах /ЧД, 1 дүгээр хороо/
60,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.01 2018.05.01 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



108
41 дүгээр байрны гадна фасадны засвар /ЧД, 6 

дугаар хороо/
50,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.08 2018.05.08 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

109 Гудамж талбайн камержуулалт /ЧД, 7 дугаар хороо/ 30,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

110 Гудамж талбайн камержуулалт /ЧД, 8 дугаар хороо/ 30,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

111
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 

ногоон байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар 

хороо/

60,000.00 2018.01.04 А/03 60,000.00 Бармон ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.04.17 - 2018.05.29 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

112
Дэнж 43-14 тоот буюу хуучин өрхийн эмнэлгийн 

байрны фасадны засвар, “Ахмадын өргөө” болгон 

тохижуулах, тоног төхөөрөмж /ЧД, 9 дүгээр хороо/

50,000.00 2018.01.04 А/03 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.16 - (blank) - 2018.12.30 үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

113
Согоотын 61 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай  

/ЧД, 16 дугаар хороо/
25,000.00 2018.01.04 А/03 24,959.18

Модерн хийц 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.21 - 2018.04.20 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

114
Булгийн 19 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай 

/ЧД, 12 дугаар хороо/
25,000.00 2018.01.04 А/03 25,000.00 Царстрак ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.05.02 - 2018.05.29 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

115
246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД, 

16 дугаар хороо/
10,000.00 2018.01.04 А/03 10,000.00

Эм Би Жи трейд 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.05.17 - 2018.05.29 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

116
61 дүгээр сургуулийн гадна, дотно талбайн 

тохижилт /ЧД, 12 дугаар хороо/ 
40,000.00 2018.01.04 А/03 39,475.55 Хулшанд ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.03.21 - 2018.05.29 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

117
Хайлааст, Сургуулийн гудамжинд 6м өргөн 

автомашины чулуун зам  /ЧД, 13 дугаар хороо/
37,500.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.04.17 2018.04.16 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

118
Хайлааст, Хандгайтын гудамжинд 6м өргөн 

автомашины чулуун зам /ЧД, 14 дүгээр хороо/ 
35,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.04.17 2018.04.16 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

119
Жаргалантын гудамжинд 6 м өргөн автозамын 

чулуун зам  /ЧД, 15 дугаар хороо/
37,500.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.04.17 2018.04.16 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

120
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх /ЧД, 17 

дугаар хороо/
40,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.14 2018.05.14 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

121
Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 18 

дугаар хороо/
30,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

122
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх /ЧД, 19 

дүгээр хороо/
40,000.00 2018.01.04 А/07 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.14 2018.05.14 (blank) - 2018.12.30 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

123 Тохижилтын ажил /БНД/ 160,000.00 2018.01.04 А/10 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.29 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

124
Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар 

байрыг өргөтгөлийн барилгатай хүзүүвчээр холбох 

ажлыг эхлүүлэх /БХД, 2 дугаар хороо/

288,000.00 2018.01.04 А/05 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.05.08 2018.05.08 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

125
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын  

ажил /НД/
170,000.00 2018.03.02 А/197 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

126
19, 19/1, 19/2, 23, 23/1 дүгээр байрны дээврийн 

засвар /БГД, 7 дугаар хороо/
78,800.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.20 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

127 6б байрны дээврийн засвар /БГД, 12 дугаар хороо/ 67,800.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 зарлахгүй - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

128
70 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 18 дугаар 

хороо/
39,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.20 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

129
Төгөл хус хотхоны 10, 11 дүгээр байрны дээврийн 

засвар /БЗД, 22 дугаар хороо/
43,200.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 зарлахгүй - (blank) - (blank) (blank)

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

130
101 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 1 дүгээр 

хороо/
28,800.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.20 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

131
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар 

хороо/
54,000.00 2018.03.02 А/110 53,907.92 Чойсамбуу ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.20 - 2018.05.24 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

132
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар 

хороо/
54,000.00 2018.03.02 А/110 53,764.93

Тансаг өндөр 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.20 - 2018.05.24 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

133
63 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 4 дүгээр 

хороо/
28,800.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба



134
73/10  дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 6 

дугаар хороо/
36,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 зарлахгүй - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

135
44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 1 дүгээр 

хороо/
64,600.00 2018.03.02 А/110 (blank)

Зэндмэнэ тулга 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.20 - 2018.05.24 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

136
18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД, 2 дугаар 

хороо/
64,600.00 2018.03.02 А/110 64,500.00

Зана констракшн 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.24 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

137
2 дугаар 40.0 мянгатын 2 дугаар байрны дээврийн 

засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/
57,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.28 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

138
34 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 6 дугаар 

хороо/
33,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.28 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

139 58а байрны дээврийн засвар /СХД, 6 дугаар хороо/ 51,700.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.28 - (blank) - (blank) (blank)
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

140
2  дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12 дугаар 

хороо/
61,200.00 2018.03.02 А/110 61,199.37

Грэйт майнинг 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.02 - 2018.05.24 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

141
25 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 16 дугаар 

хороо/
86,400.00 2018.03.02 А/110 85,954.06 СДММ ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.10 - 2018.05.17 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

142
1/36 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 22 

дугаар хороо/
38,200.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.28 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

143
РИ-35а байрны дээврийн засвар /СХД, 27 дугаар 

хороо/
26,900.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank)

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.27 2018.04.20 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

144
50, 51, 60, 63, 64, 65 дугаар байрны дээврийн 

засвар /НД, 2 дугаар хороо/
76,000.00 2018.03.02 А/110 75,875.23 БЧГ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.20 - 2018.05.17 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

145

71 дүгээр байрны 5 дугаар орц /БГД, 1 дүгээр 

хороо/, 6 дугаар байрны 1 дүгээр орц /БГД, 5 

дугаар хороо/, 3/2 дугаар байрны 2 дугаар орц 

/БГД, 9 дүгээр хороо/

255,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.11 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

146

К2 дугаар байрны орц  /БЗД, 6 дугаар хороо/, 21 

дүгээр хороолол 8А байрны 3 дугаар орц /СХД, 19 

дүгээр хороо/, 8 дугаар байр 4 дүгээр орц /СБД, 7 

дугаар хороо/

255,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 2018.04.11 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

147 Нярайн тоног төхөөрөмж 326,400.00 2018.02.01 А/90 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

148 Яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж 91,000.00 2018.02.02 А/91 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

149 Эрчимт эмчилгээний тоног төхөөрөмж 100,000.00 2018.02.03 А/92 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

150 Физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж 69,000.00 2018.02.04 А/93 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

151 Лабораторийн болон бусад тоног төхөөрөмж 53,900.00 2018.02.05 А/94 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

152 Эмнэлгийн бусад тоног төхөөрөмж 69,700.00 2018.02.06 А/95 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.03.30 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газар

153
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /БЗД, 

14 дүгээр хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) Ургах сити ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

154
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /БЗД, 

5 дугаар хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) Их хэнгэрэг ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

155
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /БГД, 

13 дугаар хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - (blank) - 2018.12.30 (blank)
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

156
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /БГД, 

1 дүгээр хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank)
Бэст Мирант 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

157
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /СБД, 

8 дугаар хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) Дөл БГМ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

158
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /СБД, 

20 дугаар хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank)
Сэлэнгэ хур 

ундрам ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

159
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /СБД, 

13 дугаар хороо/

60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - (blank) - 2018.12.30 (blank)
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

160
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /СХД, 

11 дүгээр хороо/

60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) Чойсамбуу ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба



161
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /СХД, 

1 дүгээр хороо/

60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank)
Цэнгэл 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

162
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /ХУД, 

10 дугаар хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank)
Тэнүүн тэнгис 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

163
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /ХУД, 

1 дүгээр хороо/

65,000.00 2018.03.02 А/110 (blank)
Эм Жи Эл Би 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

164
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /ЧД, 7 

дугаар хороо/

60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) Ай Эм Ди ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

165
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /ЧД, 

12 дугаар хороо/

60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.27 (blank) - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

166
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /БНД/
60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank)

Цагаан толгойн 

нуур ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

167
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /НД, 2 

дугаар хороо/

60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) Чойсамбуу ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - 2018.05.11 - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

168
Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын 

спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижилт /БХД, 

2 дугаар хороо/

60,000.00 2018.03.02 А/110 (blank) Грандзевс ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.04.13 - (blank) - 2018.12.30 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

169 Иргэний танхимын засвар/ СХД-н 23,24-р хороо/ 14,400.00 2018.03.27 А/249 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.10 2018.05.15 2018.05.15 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

НИЙТ 8,738,840.00

1 Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилга 25,000,000.00 2018.02.19 А/143 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.26 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

2
БЗД, 6 дугаар хороо, 21 дүгээр сургуулийн баруун 

талаар холбоос шинэ зам
125,000.00 2018.01.31 А/91 119,025.25

Жинчин гранд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.11 2018.05.25 2018.06.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

3
БГД, 10, 22 дугаар хорооны дундуур /М.Энхболд/ 

зам дагуу Хасбаатарын гудамжны уулзвараас 22 

дугаар хорооны байр хүртэлх явган хүний зам

270,000.00 2018.01.31 А/91 259,960.06 Грэйт рөүд ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.04.11 2018.05.25 2018.07.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

4
БГД, 17 дугаар хороо, 7 дугаар төв, 70/2 дугаар 

байрны шинэ авто зам
480,000.00 2018.01.31 А/91 407,770.19 Өргөнговь ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.19 2018.03.19 2018.05.08 2018.05.25 2018.07.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

5
СБД, 1 дүгээр хороо, Замын цагдаагийн албаны 

өмнө зогсоолын орц гарц зам
24,000.00 2018.01.31 А/91 24,000.00

Улаанбаатар 

зам засвар 

арчлалт

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - (blank) 2018.12.30 (blank) (blank) Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

6

СБД, 1 дүгээр хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн 

гарцын орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц 

зам ("С" рамп орчимд "Таван богд" ХХК-ны зүүн 

талын шинээр баригдах чулуун зам ); СБД, 1 дүгээр 

хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын орчимд 

шинээр баригдах туслах орц гарц зам ("В" рамп 

орчимд буюу Соёл амралтын хүрээлэн хэсгийн орц 

гарц зам

195,000.00 2018.01.31 А/91 164,707.12
нано экологи 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.11 2018.05.25 2018.06.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

7

ХУД, 15 дугаар хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн 

гарцын орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц 

зам ("А" рамп орчимд Нарны замын урд талын орц 

гарц зам)

340,000.00 2018.01.31 А/91 299,721.04 Таны зам ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.11 2018.05.25 2018.06.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

8
ЧД, 16 дугаар хороо, 139 дүгээр бага сургууль, 221 

дүгээр цэцэрлэгийн цогцолборын урд талын 

автомашины зогсоол

148,000.00 2018.01.31 А/91 131,483.63
Оюутунамал 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.04.11 2018.05.25 2018.08.01 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

9
НД, 2 дугаар хороо, ‘Алтанговь" рестораны урд 

уулзвараас Цагдаагийн хэлтэс хүртэлх шинэ авто 

зам

120,000.00 2018.01.31 А/91 105,967.13 Бэюс ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.11 2018.05.25 2018.06.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

10 БХД, 2 дугаар байрны урд талын зам засвар 130,400.00 2018.01.31 А/91 118,469.62 Таны зам ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.11 2018.05.25 2018.06.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

11
БГД, 2 дугаар хороо, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс 

26 дугаар байрны зүүн тал, Төмөр замын урд 

талбай, Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэл авто зам

167,600.00 2018.01.31 А/91 157,781.59
Хайдропроект 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.11 2018.05.25 2018.06.20 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

12
БГД, 23 дугаар хороо, Хорооны цогцолбор байрны 

баруун талын замын холбогдоогүй хэсгийн авто 

зам

300,000.00 2018.01.31 А/91 268,653.61
Саруул харгуй 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.11 2018.05.25 2018.07.28 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ



13
СБД, 20 дугаар хороо, Сзлбэ зуслан /хуучнаар/-

гийн зүүн талаар үргэлжпэх авто зам
790,000.00 2018.01.31 А/91 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.05.08 2018.05.08 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

14
БЗД, 5, 22 дугаар хороо, Монелийн уулзвараас 

урагш УСУГ-ын авто баазын өмнөх уулзвар хүртэлх 

зам

310,000.00 2018.01.31 А/91 285,340.17 ОДНД ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.02.22 2018.04.17 2018.05.25 2018.07.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

15

ЧД, 7 дугаар хороо, Далан давхрын шинэ авто 

замаас 224 дүгээр цэцэрлэг хүртэлх шинээр 

баригдах 1.2 км авто замын эхний шатны ажил /1 

дүгээр хэсэг/

600,000.00 2018.01.31 А/91 527,481.30
Наранбулаг хан 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.27 2018.03.27 2018.05.08 2018.05.25 2018.08.10 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

16
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 1/
85,200.00 2018.01.31 А/91 81,421.20

Өвгөдийн жим 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

17
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 2/
93,000.00 2018.01.31 А/91 80,316.89 Алтай роуд ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

18
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 3/
84,600.00 2018.01.31 А/91 83,393.43

Ди вай кэй би 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

19
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 4/
94,200.00 2018.01.31 А/91 84,635.98

Оюутунамал 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

20
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 5/
93,000.00 2018.01.31 А/91 86,201.17 Цэлмэг зам ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

21
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 6/
85,200.00 2018.01.31 А/91 83,333.62 Би ти өү ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

22
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 7/
88,800.00 2018.01.31 А/91 79,673.20

Энгүүн орд групп 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

23
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 8/
90,000.00 2018.01.31 А/91 84,944.97 Неон гэгээ ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

24
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 9/
100,200.00 2018.01.31 А/91 89,915.61

Саруул харгуй 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

25
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 10/
102,000.00 2018.01.31 А/91 90,399.52 Таны зам ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

26
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 11/
93,600.00 2018.01.31 А/91 91,749.93 Шагайн жим ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

27
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 12/
97,800.00 2018.01.31 А/91 87,320.52

Индастриал 

сервис бюро 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

28
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 13/
80,400.00 2018.01.31 А/91 72,343.76

Үндэстний жим 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

29
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 14/
87,000.00 2018.01.31 А/91 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

30
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /ЗААДАС БАГЦ 1/ 
101,500.00 2018.01.31 А/91 86,563.59

Женерал роуд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

31
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /ЗААДАС БАГЦ 2/ 
101,500.00 2018.01.31 А/91 85,877.38

Энгүүн орд групп 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

32
Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, 

арчлалт /ЗААДАС БАГЦ 3/ 
87,500.00 2018.01.31 А/91 78,524.79

Наранбулаг хан 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

33
Төвийн дүүргүүдийн орон сууцны хороолол доторх 

авто замын нөхөөс (БГД, ЧД) /БАГЦ1/
100,000.00 2018.01.31 А/91 89,485.96

Саруул харгуй 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

34
Төвийн дүүргүүдийн орон сууцны хороолол доторх 

авто замын нөхөөс (БЗД, СБД) /БАГЦ2/
115,000.00 2018.01.31 А/91 102,606.56

Саруул харгуй 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.13 2018.05.25 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

35
Төвийн дүүргүүдийн орон сууцны хороолол доторх 

авто замын нөхөөс (СХД, ХУД) /БАГЦ3/
85,000.00 2018.01.31 А/91 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.02.27 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

36
4. УУЛЗВАР ГАРЦУУДАД ТЭРГЭНЦЭРТЭИ 

ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН НАЛУУ ЗАМ ГАРГАХ 

АЖИЛ /Ш/

40,000.00 2018.01.31 А/91 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.13 2018.05.23 2018.05.23 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

37
Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны өргөн 

чөлөөний авто замын нөхөөсний ажил
525,000.00 31/01/2018 А/92 525,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.07.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

38
Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны өргөн 

чөлөөний авто замын заадасны ажил
59,500.00 31/01/2018 А/92 59,500.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.05.25 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

39
Хотын гол болон туслах гудамж замуудын 

арчлалтын ажил
1,000,000.00 31/01/2018 А/92 1,000,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.12.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар



40

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 

ашиглалтад байдаг замын байгууламжууд болох 

гэрэл дохио, теле камер, мэдээллийн самбар, 

зөрчлийн болон хөдөлгөөн мэдрэгч төхөөрөмжийн 

аюулгүй байдал, сүлжээний болон цахилгааны 

холболтын арчлалт хамгаалалтыг хийх

270,000.00 2018.02.08 А/120 (blank) (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

41

Улаанбаатар хотын авто замын болон явган 

зорчигчийн гэрлэн дохио, хугацаа тоологч, 

хяналтын болон зөрчлийн камеруудын сэлбэг 

хэрэгсэл нөөцлөх, суурилуулах тусгай захиалгат 

бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

250,000.00 2018.02.08 А/120 (blank) (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

42
Удирдлагын төв дэх серверүүд, програм хангамж, 

сүлжээ болон хамгаалалтын бусад тоног 

төхөөрөмжүүдийн арчлалт хамгаалалтыг хийх

65,000.00 2018.02.08 А/120 (blank) (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

43
Гэрлэн дохиог удирдлагын төвөөс удирдах, хянах 

нөхцөлийг сайжруулах, холболтыг өргөтгөх, шилэн 

кабель татах ажил үйлчилгээ

230,000.00 2018.02.08 А/120 (blank) (blank)
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

44

Гэрлэн дохио болон хяналтын тоног 

төхөөрөмжүүдийн зохистой ажиллагаа, засвар 

арчлалт, хөгжүүлэлтийн сургалт /\/|'53!т \/15ит 

програм/

75,000.00 2018.02.08 А/120 (blank) (blank)
Нууцад хамаарах 

ажил
2018.03.12 (blank) - (blank) - 2018.12.30 үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

45
Төвийн серверийн хөргүүр, хяналтын тоног 

төхөөрөмжүүдийг сайжруулах, шинээр авах
87,000.00 2018.02.08 А/120 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.05.07 2018.05.07 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

46
Хөдөлгөөн зохион байгуулах хяналтын 

төхеөрөмжүүдийн ширээ худалдан авах
15,000.00 2018.02.08 А/120 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.12 2018.05.21 2018.05.21 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

47
Замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал, ачаалалд дүн 

шинжилгээ хийх, урьдчилан тооцоолол 

боловсруулах дрон худалдан авах

8,000.00 2018.02.08 А/120 7,986.00

"Робоийгл 

анмэнэд айр 

виклз" ХХК

Шууд худалдан авах 2018.03.12 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

48 Гүүрэн гарцын засварын ажил 330,000.00 31/01/2018 А/92 330,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.08.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

49
Сэлбэ гол дээр 30 у/м түр төмөр гүүр байрлуулах 

/зураг төслийн хамт/ байрлуулах ажил
135,000.00 31/01/2018 А/92 135,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.08.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

50 Гүүрэн гарцын ашиглалт, засварын ажил 230,000.00 31/01/2018 А/92 230,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.12.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

51 Яармагийн түр гүүрний арчлалтын ажил 30,000.00 31/01/2018 А/92 30,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.12.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

52
Гүүрэн гарцын хэв гажилтын заадас засварлах 

ажил
50,000.00 31/01/2018 А/92 50,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

53
Гүүрэн болон нүхэн гарцад хамгаалалтын оврын 

хаалт байрлуулах ажил
100,000.00 31/01/2018 А/92 100,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.06.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

54 Гүүрийн техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил 80,000.00 31/01/2018 А/92 80,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

55
Төмөр зам доогуурх авто машины нүхэн гарцын 

засвар, арчлалтын ажил
45,000.00 31/01/2018 А/92 45,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 15/02/2019 - 2018.06.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

56 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц1/ 260,800.00 2018.01.31 А/91 244,848.68
Мастер роуд 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.04 2018.05.25 2018.07.02 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар



57 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц2/ 263,400.00 2018.01.31 А/91 236,820.35 Тэгштплант ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.04 - 2018.07.02 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

58 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц3/ 248,600.00 2018.01.31 А/91 226,004.63 Тэгштплант ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.04 - 2018.07.02 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

59 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц4/ 270,600.00 2018.01.31 А/91 224,604.83 Беринг ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.04 - 2018.07.02 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

60 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц5/ 270,200.00 2018.01.31 А/91 255,398.67
Моторсервис 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.04 - 2018.07.02 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

61 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц6/ 299,600.00 2018.01.31 А/91 267,125.08
Мадимос групп 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.04 - 2018.07.02 Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

62

Чингисийн өргөн чөлөө /Төв шуудангийн уулзвар-

120-н аюулгүйн тойрог-Яармагийн гүүр/, 

Энхтайваны өргөн чөлөө /Таван шарын төмөр 

замын гарамны уулзвараас-Ботаникийн нийтийн 

тээврийн эцсийн буудал хүртэл/ авто замын 

тэмдэглэгээний ажил

386,800.00 31/01/2018 А/92 386,600.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 2018.02.15 - 2018.07.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

63
Борооны ус зайлуулах шугам худгийн засвар, нөхөн 

сэргээлтийн ажил
300,000.00 2018.02.08 А/121 300,000.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.10.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

64

БЗД, 1 дүгээр хороо, Токиогийн гудамж, Е Март 

дэлгүүрийн хойд уулзварын авто замын борооны 

ус зайлуулах шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил 

/1 дүгээр хэсэг/

250,000.00 2018.02.08 А/121 250,000.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.10.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

65
БЗД, 25 дугаар хороо, Ногоон төгөл хотхон руу 

ордог хэсгийн авто замын борооны ус зайлуулах 

шугамын ажил

110,600.00 2018.02.08 А/121 110,600.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.10.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

66
СХД, 12 дугаар хороо, 1 дүгээр хороолол, 

Саппорогийн арын 1а байр орчмын зам талбайн 

борооны ус зайлуулах шугамын ажил

43,800.00 2018.02.08 А/121 43,800.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.09.03 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

67
СХД, Баянхошуу, 7 дугаар хорооны авто замын 

эргэлт дээрх борооны ус зайлуулах шугамын 

төгсгөл хэсгийн ажил

239,700.00 2018.02.08 А/121 239,700.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.10.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

68
Энхтайваны гүүрийн зүүн талын нүхэн гарцын 

борооны ус зайлуулах шугамын гаргалгаа хэсгийн 

ажил болон насос станц барих

67,000.00 2018.02.08 А/121 67,000.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.09.03 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

69
Усны гудамжны борооны ус зайлуулах шугамын 

төгсгөл хэсгийн шугамын шинэчлэлтийн ажил
60,000.00 2018.02.08 А/121 60,000.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.09.03 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

70
БЗД, 21 дүгээр хороо, Ганц худгийн авто замын 

борооны ус зайлуулах шугамын ажил
29,700.00 2018.02.08 А/121 29,700.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.09.03 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

71
БЗД, 5 дугаар хороо, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн 

баруун талаар өгссөн авто замын дунд хэсгийн 

борооны ус зайлуулах шугамын ажил

6,000.00 2018.02.08 А/121 6,000.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.05.31 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

72

БЗД, 14 дүгээр хороо, Хилийн цэргийн удирдах 

газрын баруун талаас Энхтайваны өргөн чөлөөг 

хөндлөн гарч буй 6-р коллекторын гаргалгаа 

хэсгийн шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил

22,700.00 2018.02.08 А/121 22,700.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.06.08 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар



73
БЗД, 26 дугаар хороо, Нийслэл хүрээ өргөн 

чөлөөний авто замын борооны ус зайлуулах 

шугамын ажил

370,500.00 2018.02.08 А/121 370,500.00

“Геодези, усны 

барилга 

байгууламжийн 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 2018.01.27 - 2018.02.15 - 2018.10.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

74 Авто замын тэмдэгийн ажил 300,000.00 31/01/2018 А/92 300,000.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 2018.02.15 - 2018.12.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

75 Туузан хаалтын ажил 128,300.00 31/01/2018 А/92 128,300.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 2018.02.15 - 2018.12.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

76 Тэмдэг тоноглол, хайсны арчлалтын ажил 71,700.00 31/01/2018 А/92 71,700.00

 “Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар” 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 (blank) - 2018.02.15 - 2018.12.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

77
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын 

зогсоол /багц1/
91,300.00 2018.01.31 А/91 85,171.04 Эвт Уул ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.07 2018.03.06 2018.04.30 2018.05.25 2018.06.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

78
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын 

зогсоол /багц2/
105,300.00 2018.01.31 А/91 95,669.11

Ди ди эм эс 

глобал ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.07 2018.03.06 2018.04.30 2018.05.25 2018.06.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

79
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын 

зогсоол /багц3/
103,400.00 2018.01.31 А/91 91,022.36 Цэнгийн зам ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.07 2018.03.06 2018.04.30 2018.05.25 2018.06.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

80 Багануур дүүргийн авто замын засвар 170,000.00 2018.01.04 А/11 168,357.71 "Маз" ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.04 2018.04.11 2018.04.11 2018.05.15 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

81 Багахангай дүүргийн авто замын засвар НЗСХ 50,000.00 2018.01.04 А/14 44,899.58 "Неон Гэгээ" ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.13 2018.04.20 2018.04.20 2018.05.08 2018.05.18 2018.06.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

82 Налайх дүүргийн авто замын засвар 170,000.00 2018.01.04 А/13 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.23 2018.04.23 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

83
Авто замын сүлжээний мэдээллийн сангийн 

баяжуулалт хийх
100,000.00 2018.01.31 А/91 0.00 (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.13 (blank) 2018.04.25 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

84
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын 

Материал шинжилгээний лабораторт 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

100,000.00 2018.01.31 А/91 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.19 2018.03.19 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

85
Улаанбаатар хотын гол гудамж замын болон явган 

зорчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого 
50,000.00 2018.01.31 А/91 0.00 (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.13 (blank) 2018.04.25 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

86
Махатма Гандигийн гудамжийг Нарны замтай 

холбох 0.41 км түр зам
434,500.00 2018.04.04 А/288 434,500.00

"Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 (blank) - (blank) - 2018.05.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

87
Махатма Гандигийн гудамж-Нийслэл хүрээ өргөн 

чөлөө— Удирдлагын академийн гудамжтай холбох 

0.7 км түр зам

506,100.00 2018.04.04 А/288 506,100.00

"Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 (blank) - (blank) - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

88
Рапид харш хорооллын авто замыг Нийслэл хүрээ 

өргөн чөлөөтэй холбох 15 у/м түр зам
8,100.00 2018.04.04 А/288 8,100.00

"Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 (blank) - (blank) - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

89
Махатма Гандигийн гудамж-Нийслэл хүрээ өргөн 

чөлөөний авто замтай холбох 0.53 км түр зам
134,500.00 2018.04.04 А/288 134,500.00

"Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 (blank) - (blank) - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

90
Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөг Удирдлагын 

академийн гудамжтай холбох 0.32 км түр зам
198,300.00 2018.04.04 А/288 198,300.00

"Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 (blank) - (blank) - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар



91
Хүннүгийн гудамж-Саруул хотхон-Соёолжийн гүүр 

хүртэлх 0.32 км авто зам
31,600.00 2018.04.04 А/288 31,600.00

"Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 (blank) - (blank) - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

92
Авто замчдын гудамжийг Сэлбэ гол дээгүүр 13 

дугаар хорооллын замтай холбох 0.14 км авто зам
63,300.00 2018.04.04 А/288 63,300.00

"Улаанбаатар 

зам засвар, 

арчлалтын 

газар" 

ОНӨААТҮГ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 (blank) - (blank) - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газар

НИЙТ 40,806,400.00

1
ЗДТГ-ын 1 давхарын үүдний танхимын тохижилт 

засварын ажил
50,000.00 2018.05.07 А/226 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.07 2018.05.17 2018.05.17 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

2
ЗДТГ-ын 1 давхарын үүдний танхимын тавилга, 

тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил
10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

3
Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ-ын нийлэг хальсан 

хүлэмж авах зардал /35%/
9,654.70 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

4
Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ-ын нийлэг хальсан 

хүлэмжийг барьж гүйцэтгэх зардал 
5,600.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

5
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн хяналтын 

камерын ашиглалт, засвар үйлчилгээ хариуцах 

байгууллагыг сонгон шалгаруулах

100,000.00 2018.02.08 A/140 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.08 2018.03.09 2018.03.09 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

6
Ахмад настны нөхөн сэргээх эмнэлгийн ор 

худалдан авах ажил
82,710.00 (blank) (blank) 82,500.00

Тотал импекс 

ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2017.03.30 2018.03.28 - 2018.04.17 - 2018.05.26 (blank) Гэрээ хийгдсэн

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

7 Манай гудамж төсөл 85,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

8 Номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 155,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

9
3,4,26-р хороонд шинээр хийгдэх авто замын 

ажлын зураг төсөв боловсруулах
160,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

10
Биеийн тамир, спортын хорооны гадна талын 

тохижилтын ажил
50,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

11 Цагдаагийн 3-р хэлтэст тавилга авах 10,000.00 2018.01.03 А/01 9,950.00
"АНЭГ 

архитектс"ХХК
Шууд худалдан авах (blank) (blank) - 2018.02.05 - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

12
Орон сууц байрны дээврийн засварын ажил /18-р 

хороо/
80,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.26 2018.04.18 - (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

13 1-р хороо, 50-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх 26,520.30 2018.04.11 А/102 24,352.11 Чинбат ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

14
7-р хороо, 12, 15, 21-р байрны орчим гэрэлтүүлэг 

хийх
25,773.70 2018.04.11 А/102 22,797.48 Чинбат ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

15
16-р хороо, Бэлхийн 11-32, 33-2, 33-4-р гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх
62,862.80 2018.04.11 А/106 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

16
16-р хороо, Бэлхийн 33-5, 33-6, 33-7-р гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх
51,186.70 2018.04.11 А/106 48,455.29

Цацрах хангай 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

17
18-р  хороо, Бэлхийн 45, 51, Гүнжийн 43, 44-р  

гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх
67,825.90 2018.04.11 А/106 67,563.74 Вилл вест ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.23 - 2018.05.16 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

18
18-р хороо, Бэлхийн 48, 49-р гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх
48,081.30 2018.04.11 А/106 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

19 11-р хороонд камержуулалт хийх 80,000.00 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

20 12-р хороонд камержуулалт хийх 80,000.00 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВ



21 13-р хороонд камержуулалт хийх 80,000.00 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

22 14-р хороонд камержуулалт хийх 55,000.00 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

23 15-р хороонд камержуулалт хийх 80,000.00 2018.04.11 А/103 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

24 16-р хороонд камержуулалт хийх 80,000.00 2018.04.11 А/103 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

25 17-р хороонд камержуулалт хийх 80,000.00 2018.04.11 А/103 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

26 18-р хороонд камержуулалт хийх 80,000.00 2018.04.11 А/103 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

27 1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх 79,848.90 2018.04.11 А/102 74,784.97 Хөлөг Од ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

28 11-р хорооны 64-р байрны дээврийн засвар хийх 45,600.00 2018.04.11 А/104 45,465.86
Сэлэнгэ хур 

ундрам ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.23 - 2018.05.16 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

29
135-р цэцэрлэгийн Б блокийн гадна фасадны 

засварын ажил
41,211.70 2018.04.11 А/102 41,000.23 Цэгц нум ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.23 - 2018.05.16 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

30
3-р хороо, 44,  45-р байрны дунд авто зогсоол, 4-р 

хороо, 45-47-р байрны хаяавч хийх
42,010.30 2018.04.11 А/104 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

31 8-р хороонд ус зайлуулах шугам хийх 80,000.00 2018.04.11 А/104 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

32
131-р бага сургууль, 216-р цэцэрлэгийн 

цогцолборын эдэлбэр газарт тохижилт хийх
54,770.00 2018.04.11 А/102 54,500.00

Тэнгэрлэг ой 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.23 - 2018.05.16 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

33
19-р хороо, Шарга морьтын автобусны 5 дугаар 

буудлын орчим сагсан бөмбөгийн талбайн 

тохижилт хийх

32,503.80 2018.04.11 А/104 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

34
9-р хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх
72,039.40 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

35
12-р хороо, Хангайн 1, 3-р гудамжинд тоосжилтыг 

бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, хайрган хучилт 

хийх

78,555.50 2018.04.11 А/103 74,409.37 Ринг роуд ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

36
12-р хороо, Хангайн 3, 4-р гудамжинд тоосжилтыг 

бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, хайрган хучилт 

хийх

65,963.30 2018.04.11 А/103 63,104.76
Монголын 

хурдны зам ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

37
12-р хороо, Хангайн 4, 5-р гудамжинд тоосжилтыг 

бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, хайрган хучилт 

хийх

70,288.90 2018.04.11 А/103 69,773.72 Ринг роуд ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

38
12-р хороо, Хангайн 7-р гудамжинд тоосжилтыг 

бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, хайрган хучилт 

хийх

57,312.20 2018.04.11 А/105 56,627.89 Квадровэй ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.07 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

39
12-р хороо, Хангайн 12, 21-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, 

хайрган хучилт хийх

52,121.50 2018.04.11 А/105 48,223.52
Туурайн жим 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.07 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

40
13-р хороо, Рашааны 1, Хангайн 24-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, 

хайрган хучилт хийх

66,828.50 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

41
13-р хороо, Рашааны 1, 2-р гудамжинд тоосжилтыг 

бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, хайрган хучилт 

хийх

65,963.30 2018.04.11 А/105 62,871.73
нано экологи 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

42
13-р хороо, Ногоон талбайн 5, 7-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, 

хайрган хучилт хийх

48,661.00 2018.04.11 А/103 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

43
13-р хороо, Рашааны 8, Ногоон талбайн 5-р 

гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх

69,194.10 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

44
20-р хороо, Цээнэ 1-р хэсэгт тоосжилтыг бууруулж, 

шавар шалбааг арилгаж, хайрган хучилт хийх
79,876.90 2018.04.11 А/103 79,427.35 Квадровэй ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

45
Дүүргийн зарим иргэдэд цагаан сарын баярын 

хүндэтгэл үзүүлэх бэлгийн багцын еэвэн худалдан 

авах /13500 ширхэг/

47,250.00 2018.01.17 А/05 47,250.00 Алиман сар ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.17 2018.01.22 - 2018.01.31 - 2018.02.11 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



46
Дүүргийн зарим иргэдэд цагаан сарын баярын 

хүндэтгэл үзүүлэх бэлгийн багцын тахилын боов 

худалдан авах /13500 ширхэг/

43,200.00 2018.01.17 А/05 43,000.00
Суман гүн 

ложистик ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.17 2018.01.22 - 2018.01.31 - 2018.02.11 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

47
Дүүргийн зарим иргэдэд цагаан сарын баярын 

хүндэтгэл үзүүлэх бэлгийн багцын чихэр худалдан 

авах /13500 ширхэг/

49,950.00 2018.01.17 А/05 49,950.00 Есөн од ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.17 2018.01.22 - 2018.01.31 - 2018.02.11 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

48
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийг тохиолдуулан 

дүүргийн Алдарт эхийн одонтой эхчүүдэд 

хүндэтгэл үзүүлэх

45,202.50 2018.02.08 А/31 45,202.50
Монос косметик 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.08 2018.02.09 - 2018.02.20 - 2018.03.07 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

49
Шар усны үерийн улмаас-Гэр хорооллын айл 

өрхийн жорлон, бохирын цооногт ариутгал 

халдваргүйтгэл хийх ажил

75,699.00 2018.03.22 А/73 75,670.00 Хансудар ХХК
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.22 (blank) - 2018.03.23 - 2018.04.09 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

50
Шар усны үерийн улмаас-Ус зайлуулах бетон 

хоолой хийх 
16,720.00 2018.03.22 А/73 16,720.00 Амуу бирж ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.22 (blank) - 2018.03.23 - 2018.04.09 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

51
Гэр хорооллын айл өрхийн жорлон, бохирын 

цооногт  нийтийн эзэмшлийн талбайд 

халдваргүйтгэл хийх ажил

79,489.50 2018.03.22 А/73 79,400.00
Агь нарын овоо 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.22 2018.04.12 - 2018.04.25 - 2018.05.21 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

52
Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн 

болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 

хашаан доторх мод бутыг хэлбэржүүлэх ажил

44,697.00 2018.04.10 А/95 44,671.70
Усан бөлбөө 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.10 2018.04.18 - 2018.04.26 - 2018.06.04 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

53
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн биеийн 

тамир, спортын дунд сургууль/ 
40,000.00 2018.04.20 А/123 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

54
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 3 дугаар сургууль/ 
25,000.00 2018.04.20 А/124 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

55
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 25 дугаар сургууль/ 
45,000.00 2018.04.20 А/125 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

56
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 31 дүгээр сургууль/ 
45,000.00 2018.04.20 А/126 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

57
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 35 дугаар сургууль/ 
50,000.00 2018.04.20 А/127 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

58
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 45 дугаар сургууль/ 
45,000.00 2018.04.20 А/128 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

59
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 58 дугаар сургууль/ 
45,000.00 2018.04.20 А/129 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

60
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 71 дүгээр сургууль/ 
45,000.00 2018.04.20 А/130 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

61
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль/ 
40,000.00 2018.04.20 А/131 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

62
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн Насан 

туршийн боловсролын төв/ 
40,000.00 2018.04.20 А/132 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

63
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн лаборатори ахлах 

сургууль/ 

40,000.00 2018.04.20 А/133 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

64
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 11 дүгээр сургууль/ 
40,000.00 2018.04.20 А/134 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

65
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 1 дүгээр сургууль/ 
40,000.00 2018.04.20 А/135 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

66
Онцгой байдал үүссэнтэй холбоотой шаардлагатай 

арга хэмжээ авах тухай
23,100.00 2018.04.20 А/121 23,060.48 Хаш хэм ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.20 (blank) - 2018.05.15 - 2018.05.23 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

67
Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн 

хэлтсийн пост барих
70,000.00 2018.04.11 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

68 3-р хороо, 2а байрны орчим тохижилт хийх 230,000.00 2018.04.11 А/105 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

69
Дүүргийн 11-14 дүгээр хороонд камержуулалтын 

ажлын зураг, төсөв боловсруулах
32,873.10 2018.02.09 A/32 32,600.00

Арбэл-Алтай 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.09 2018.02.27 - 2018.03.20 - 2018.05.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



70
Дүүргийн 15, 17 дугаар хороонд камержуулалтын 

ажлын зураг, төсөв боловсруулах
23,560.40 2018.02.09 A/32 22,000.00

Мастер 

инженеринг 

прожект ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.09 2018.02.27 - 2018.03.20 - 2018.05.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

71
Дүүргийн 16, 18 дугаар хороонд камержуулалтын 

ажлын зураг, төсөв боловсруулах
35,977.40 2018.02.09 A/32 35,500.00

Арбэл-Алтай 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.09 2018.02.27 - 2018.03.20 - 2018.05.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

72
Дүүргийн орон сууцны хорооллын 5 байршилд 

тохижилтын ажлын зураг, төсөв боловсруулах
6,805.10 2018.02.05 A/22 6,200.00

Эм жи эл 

инженеринг энд 

констракшн ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.05 2018.04.12 - 2018.05.03 - 2018.06.11 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

73
6 дугаар хорооны 34-р байрны дээврийн засвар 

хийх
64,300.00 2018.04.11 А/106 58,904.40 Проксител ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

74
14 дүгээр хорооны Өнөр өрх өрхийн эмнэлгийг 

цэвэр усны шугамд холбох, бохирын цооног 

засварлах 

25,000.00 2018.04.11 А/106 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

75
Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж 

худалдан авах
30,000.00 2018.02.20 А/48 29,958.50

Саран инж 

девелопмент 

ХХК

Харьцуулалтын арга 2018.02.20 2018.02.21 - 2018.03.12 - 2018.04.04 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

76
Дүүрийн Засаг даргын Тамгын газарт агаар шүүгч 

худалдан авах
20,000.00 2017.12.28 А/423 17,000.00 Миско ХХК Харьцуулалтын арга 2017.12.28 2018.03.30 - 2018.04.11 - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

77
Дүүргийн эмнэлэг, цэцэрлэгүүдэд агаар шүүгч 

худалдан авах
50,000.00 2017.12.28 А/423 42,500.00 Миско ХХК Харьцуулалтын арга 2017.12.28 2018.03.30 - 2018.04.11 - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

78 Хороодын ажлын албанд камержуулалт хийх 50,000.00 2018.03.14 (blank) 49,917.30
Оптик энержи 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.14 2018.03.23 - 2018.04.09 - 2018.05.08 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

79
Онцгой байдлын хэлтэст шуурхай албаны 

автомашин авах
33,000.00 2018.02.07 A/20 32,950.00 Уаз мега ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.07 2018.02.21 - 2018.03.06 - 2018.04.06 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

80 Онцгой байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх 35,000.00 2018.04.11 А/103 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

81
Дүүргийн НҮГ-т авто зам засварын тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэх
78,500.00 2018.02.21 2/422 76,525.00

Эрчим нэмэр 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.22 2018.02.23 - 2018.03.26 - 2018.04.23 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

82
1 дүгээр хорооны голын засмал замыг Мянганы 

замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 0.8 км замын зураг 

төсөв хийх 

10,000.00 (blank) (blank) 9,790.00

"Эс ар пи 

инженер 

консалтинг 

монголиа" ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.23 2018.04.23 2018.03.29 2018.05.18 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

83
1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, 

хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, 

тоглоомын талбай байгуулах

30,000.00 (blank) (blank) 29,658.27
"Монголтохь"ХХ

К
Харьцуулалтын арга 2018.03.06 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

84
2 дугаар хорооны орон сууцны 1-9 дүгээр байрны 

дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт 

цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах

14,000.00 (blank) (blank) 14,000.00
"Саруул талбай" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.30 2018.05.07 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

85

2 дугаар хорооны орон сууцны 23-31 дүгээр 

байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын 

чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг 

засварлах

14,000.00 (blank) (blank) 14,000.00
"Саруул талбай" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.30 2018.05.07 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

86
2 дугаар хорооны орон сууцны 36 дугаар байрны 

ард ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт 

цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах

14,000.00 (blank) (blank) 14,000.00

"Иргэдийн 

оролцоо" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.30 2018.05.07 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

87

2 дугаар хорооны орон сууцны 40-41 дүгээр 

байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын 

чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг 

засварлах

14,000.00 (blank) (blank) 14,000.00

"Иргэдийн 

оролцоо" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.30 2018.05.07 2018.06.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

88

2 дугаар хорооны орон сууцны 45-47 дүгээр 

байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын 

чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг 

засварлах

14,000.00 (blank) (blank) 14,000.00
"Табо харш" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.30 2018.05.07 2018.05.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

89
3 дугаар хороонд хог гаднаас ачдаг хогийн 

бункертэй болох 
10,000.00 (blank) (blank) 10,000.00

Хамтын хүч 

иргэдийн бүлэг
Харьцуулалтын арга 2018.03.06 2018.03.07 2018.03.07 2018.05.24 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба



90
3 дугаар хорооны Замчны хэсэгт хүүхдийн 

тоглоомын талбай байгуулах
10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

91 3 дугаар хороонд камержуулалт хийх 10,000.00 (blank) (blank) 9,982.12 "Аи ти зон" ХХК Шууд худалдан авах 2018.02.26 2018.02.28 2018.02.28 2018.03.16 2018.03.19 2018.04.10 (blank) Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

92

4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн 

үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомын талбайг засч 

сайжруулан, ахмад настан хүүхэд залуучуудын 

амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нарлах талбай  

байгуулах

10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.05.02 2018.05.16 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

93

4 дүгээр хорооны Туулын 7 дугаар гудамжны зүүн 

хэсэгт байрлах ахмад настан, хүүхэд залуучуудын 

амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын 

талбайг засварлах

10,000.00 (blank) (blank) 8,764.57
"Өрнөх" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.13 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.16 2018.04.23 2018.05.10 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

94

4 дүгээр хорооны Нисэх 11в гудамжны баруун 

үзүүрт байрлах ахмад настан, хүүхэд залуучуудын 

амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын  

талбайг засварлах

10,000.00 (blank) (blank) 9,562.99
"Өрнөх" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.13 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.16 2018.04.23 2018.05.12 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

95
4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн 

үзүүрт сагсны талбай барих
10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.05.02 2018.05.16 2018.05.16 (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

96
5 дугаар хороо Гандан-ам хэсэгт ахмад настан, 

хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 

тоглоомын талбайг засварлах

10,000.00 (blank) (blank) 9,983.00
"Мандал" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.15 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.17 2018.04.23 2018.05.24 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

97
5 дугаар хорооны Гандан-Уул хэсэгт ахмад настан, 

хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 

тоглоомын талбайг засварлах

10,000.00 (blank) (blank) 9,962.00
"Мандал" 

иргэдийн бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.15 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.17 2018.04.23 2018.05.24 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

98
6 дугаар хорооны Жо вангийн хөшөөний зүүн талд 

нийтийн бие засах газар барих
10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.05.16 2018.05.18 2018.05.18 (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

99
7 дугаар хороонд гэрэлтүүлгийн ажил шинээр 

хийлгэхэд шаардлагатай бараа материал 

худалдан авах

30,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.05.15 2018.05.17 2018.05.17 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

100
5 дугаар хорооны уурын зууханд БЗУИ маркийн 

зуух худалдан авах
15,000.00 (blank) (blank) 15,000.00

"Жи капитал" 

ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) (blank) - (blank) 2018.04.23 2018.01.25 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

101
Дүүргийн эмнэлэг, лабораторид тоног төхөөрөмж 

авах/ хүүхдийн аппарат/
3,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

102 Гэрэлтүүлгийн ажил хийх 110,554.50 (blank) (blank) 94,617.86
"Хайрхан наран" 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.16 2018.04.16 2018.05.23 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

103
Дүүргийн хогийн цэгийг 2 дугаар зэрэглэлийн 

хогийн цэг болгох зураг төсөл боловсруулах
10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.21 (blank) 2018.05.23 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба

104 Зураг төсөв 100,000.00 2018.03.20 A/93 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.20 2018.03.22 2018.03.22 (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

105
1 дүгээр хороо 18, 21, 22-р байрны гадна талбай, 

Төрийн банкны байрны хажуугийн явган хүний 

замын засварын ажил

30,000.00 2018.03.27 А/112 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.27 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

106
2 дугаар хороо 'Тэрмэстий' өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн байрны их засвар
30,000.00 2018.03.16 А/91 26,892.20 Ган-Үүд ХХК Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.23 2018.03.23 2018.05.07 - 2018.06.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

107
3 дугаар хороо. 15 дугаар сургуулийн спорт заалны 

засварын ажил
30,000.00 2018.03.16 А/87 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.20 2018.03.20 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

108
3 дугаар хороо Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 

үүдний засвар
60,000.00 2018.03.16 А/89 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.23 2018.03.23 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

109
6 дүгээр хороо Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 

Яармаг салбарын кабинет тохижуулах ажил
40,000.00 2018.03.27 А/113 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.12 2018.04.12 2018.05.09 - (blank) Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

110
4 дүгээр  хороо Арцатын 14-ийн гудамжнуудыг 

засаж тэгшлэх ажил
30,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

111
5 дугаар хороо Яармагийн 19, 20, 21 дүгээр 

гудамжны нийт 20 өрхийг цэвэр усны шугамтай 

холбох

30,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



112
6 дугаар хороо Нүхтийн нийт 32 гудамжнуудын 

замыг тэгшлэх 
30,000.00 2018.03.16 А/88 28,200.46

Огторгуйн 

бүтээл ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.26 2018.03.26 2018.04.26 - 2018.05.27 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

113
8 дугаар хороо Дэнжийн 2, Сонсголонгийн 5 дугаар 

гудамжуудыг Жишиг гудамж болгон тохижуулах 

ажил

30,000.00 2018.03.16 А/90 28,350.01 СБМ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.20 2018.03.20 2018.04.16 - 2018.05.27 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

114
11 дүгээр хороо 32 дугаар сургуульд эко анги 

байгуулах 
50,000.00 2018.03.27 А/116 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.27 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

115
Нисэх-Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн 

байгуулах
420,000.00 2018.03.27 А/117 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

116
10, 12, 13, 14 дүгээр хороодын нутаг дэвсгэрт 

шинээр автобусны буудал барих
90,000.00 2018.03.27 А/118 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

117 14 дүгээр хороо 5-н худгийн засварын ажил 10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - 2018.03.14 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

118

16 дугаар хороо Буянт-Ухаагийн 24 буюу 

Сонсголонгийн гүүрний баруун талд байрлалтай 

тоглоомын талбайд шаардлагатай тоглоом 

суурилуулах

30,000.00 2018.03.27 А/119 27,715.00
Голден прогресс 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.12 2018.04.12 2018.05.14 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

119 15 дугаар хороо Ахмадын төвийн тохижилт 20,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

120 15 дугаар хороо зам талбайн тохижилт 10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - 2018.05.25 - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

121
Хан-уул дүүргийн өвөлжилт, хаваржилтад зориулан 

нөөц бүрдүүлэх зорилгоор өвс нийлүүлэх
30,000.00 2018.01.05 А/01 9,494.50 Алаг түрүү ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.01.05 2018.01.05 2018.01.22 2018.02.07 2018.05.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

122
Жижиг дунд үйлдвэрлэл, инновацийн хөгжлийг 

дэмжих төв байгуулах ажил
1,314,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

123
Мэдээллийн нэгдсэн төвийн барилгын дотор 

интерьер тохижилт болон дотор цахилгааны ажил
80,000.00 2018.01.02 А/02 79,568.61 Ингэт өргөө ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.02.21 - 2018.02.13 - 2018.04.16 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

124
Мэдээллийн төвийн гадна барилгын нэмэлт 

өргөтгөл, засвар, тавилга, эд хогшил
30,000.00 2018.01.02 А/02 29,740.41

Их галдайн 

оргил ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.02.26 - 2018.02.13 - 2018.04.16 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

125
Инженерийн шугам сүлжээ /дотор халаалт болон 

цэвэр, бохир ус/
10,000.00 2018.01.02 А/02 10,000.00 Атмор ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - 2018.02.13 - 2018.03.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

126 Гадна цэвэр усны төвлөрсөн шугам холбох 30,000.00 2018.01.02 А/02 14,950.00 Модерн Хас ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.05.01 - 2018.05.21 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

127
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зөөврийн 

ажлын байр /30ш/
300,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

128 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл 200,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

129
Нийгмийн эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

сайжруулах багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах 

300,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

130

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн зорилтот 

төслийн хүрээнд төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан бүлэг 

тохижуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах

30,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

131

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн зорилтот 

төслийн хүрээнд төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан 

автомашин нийлүүлэх

50,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

132

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн зорилтот 

төслийн хүрээнд ерөнхий боловсролын 

сургуулиудын орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдэд зориулсан тохижилт /14 сургууль/

75,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

133

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн зорилтот 

төслийн хүрээнд жишиг 3 сургуульд анги танхим 

тохижуулах

45,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



134

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн зорилтот 

төслийн хүрээнд 17 хорооны хөгжлийн бэрхгээлтэй 

хүүхдийн асаргаа сувилгааны төвийн засварын 

ажил

30,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

135
Ногоон булан Ахмадын амралт, сувилал 

ОНӨААТҮГ-ын заал шинэчлэн барих ажил
300,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

136
Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 3D принтер 

бүхий "РОБОТИК" төсөл хэрэгжүүлэх
200,000.00 2018.01.02 А/02 199,788.60

Эм Ти Эм Жи 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 2018.03.13 2018.03.13 2018.05.14 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

137
Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан хөгжлийн 

төв, спорт заалыг тоног төхөөрөмжөөр хангах
50,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

138
Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан хөгжлийн 

төв, спорт заалыг тавилгаар хангах
44,500.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

139
Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан хөгжлийн 

төв, спорт зааланд хүндэтгэлийн туг хийх
5,500.00 2018.01.02 А/02 5,500.00 Даянгар ХХК Шууд худалдан авах 2018.02.06 (blank) - 2018.03.02 - 2018.04.05 (blank) Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

140
Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан хөгжлийн 

төвд жижиг эд хогшлоор хангах
50,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

141
Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан хөгжлийн 

төвийн хаяг, интерьер тохижилтийн ажил
50,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

142 23-р сургуулийн номын сан байгуулах /өргөтгөл/ 120,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

143
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын  эмчийн 

кабинетийн засвар тохижилтийн ажил
70,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

144
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын  эмчийн 

кабинетийг тавилга, багаж, тоног төхөөрөмжөөр 

хангах 

30,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

145
Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /102 

дугаар цэцэрлэг/
50,000.00 2018.01.02 А/02 45,083.00 Тулга төхөөрөмж Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.04.04 2018.04.04 2018.04.20 - 2018.05.28 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

146

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн шинээр 

нээгдсэн 13-19 дүгээр хорооны иргэд, 

даатгуулагчдад үйлчлэх салбар тасагт 

шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж

50,000.00 2018.01.02 А/02 38,304.00 Лүндээ-Очир Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.02.27 2018.02.27 2018.03.14 - 2018.04.16 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

147
Бадмаараг ахлах сургуультай хамтарсан "Бид сайн 

сайханд дагуулна" төслийн дүүргийн оролцоо
25,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

148
Хайлаастын гудамж, Чингэлтэй өргөн чөлөөг 

холбосон авто зам
1,000,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

149
Чингэлтэй хайрхан уул орчмын тохижилтын 2-р үе 

шатны ажил
450,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

150

Телевиз, радиогийн бүс /7, 8 хороо/-ийн айл 

өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 0.4 кВ-

ын шугам татаж айл өрхүүдийг цахилгаанаар 

хангах, гэрэлтүүлэг хийх ажил

80,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

151

Дэнжийн мянгын бүс /9-12 хороо/-ийн айл 

өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 0.4 кВ-

ын шугам татаж айл өрхүүдийг цахилгаанаар 

хангах, гэрэлтүүлэг хийх ажил

40,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

152

Хайлаастын бүс /13-16 хороо/-ийн айл өрхүүдийн 

цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 0.4 кВ-ын шугам 

татаж айл өрхүүдийг цахилгаанаар хангах, 

гэрэлтүүлэг хийх ажил

80,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

153

Чингэлтэйн бүс /17, 18 хороо/-ийн айл өрхүүдийн 

цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 0.4 кВ-ын шугам 

татаж айл өрхүүдийг цахилгаанаар хангах, 

гэрэлтүүлэг хийх ажил

60,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

154

Зуслангийн бүс /19 хороо/-ийн айл өрхүүдийн 

цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 0.4 кВ-ын шугам 

татаж айл өрхүүдийг цахилгаанаар хангах, 

гэрэлтүүлэг хийх ажил

40,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

155
Төвийн хороод /1-6 хороо/-д тоглоомын талбай 

байгуулах, тохижилт
40,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



156
Телевиз, радиогийн бүс /7, 8 хороо/-т тоглоомын 

талбай байгуулах, тохижилт
40,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

157
Дэнжийн мянгын бүс /9-12 хороо/-т тоглоомын 

талбай байгуулах, тохижилт
70,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

158
Хайлаастын бүс /13-16 хороо/-т тоглоомын талбай 

байгуулах, тохижилт
60,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

159
Чингэлтэйн бүс /17, 18 хороо/-т тоглоомын талбай 

байгуулах, тохижилт
40,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

160
Зуслангийн бүс /19 хороо/-т тоглоомын талбай 

байгуулах, тохижилт
50,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

161
13, 14, 15 дугаар хорооны дундах Овооны 

тохижилтын 2-р шатны ажил
290,000.00 2018.01.02 А/02 288,720.42

Их галдайн 

оргил ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 2018.02.27 2018.02.27 2018.04.05 - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

162

Гүнтийн давааны орчимд Цагдаа, Мэргэжлийн 

хяналт, Онцгой байдлын хэлтэс, Замын цагдаагийн 

хэлтэс зэрэг байгууллагуудын байнгын пост 

байгуулах

80,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.21 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

163

Гүнтийн давааны орчимд Цагдаа, Мэргэжлийн 

хяналт, Онцгой байдлын хэлтэс, Замын цагдаагийн 

хэлтэс зэрэг байгууллагуудыг шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжөөр хангах

20,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.21 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

164
Агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд 

мэдээллийн төв байгуулах
30,000.00 2018.01.02 А/02 29,931.02

Монгол базальт 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.21 2018.02.27 - 2018.03.09 - 2018.04.05 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

165
Хороодод тоглоомын талбай байгуулах, тохижилт 

/12-р хорооны тохижилт/
79,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2017.11.21 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

166
Хороодод тоглоомын талбай байгуулах, тохижилт 

/Сургууль цэцэрлэгийн орчимд/
14,193.30 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2017.11.21 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

167
Гэр хорооллын айл өрхүүдийн усан хангамжийг 

сайжруулах хүрээнд зөөврийн болон гүний худаг 

барих

45,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

168
Түүх соёлын дурсгалт газруудын хяналтын камер 

суурилуулах ажил
80,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2017.10.24 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

169
Автозамын хөдөлгөөний хяналтын камер 

суурилуулах ажил
80,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2017.10.24 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

170
Гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдэж буй цэгүүдэд хяналтын 

камер суурилуулах ажил
60,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2017.10.24 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

171
Мэдээллийн нэгдсэн төвд хяналтын камер, цамхаг 

суурилуулах ажил
36,000.00 2018.01.02 А/02 10,000.00 Атмор ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - 2018.02.13 - 2018.03.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

172
Булгийн 10, 13, 15 дугаар гудамжинд гэрэлтүүлэг 

хийх /12 хороо/
55,600.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

173
Согоотын 59, 59а  дугаар гудамжинд гэрэлтүүлэг 

хийх /16 хороо/
47,400.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

174
Сурагчийн 17-29 дүгээр  гудамжинд гэрэлтүүлэг 

хийх /17 хороо/
50,500.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

175
Дээд салхитын 34, 35, 37  дугаар гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх /19 хороо/
46,500.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

НИЙТ 12,600,036.50

1
Зөөврийн усан сан 1-р хороо / Хуцаа, Сургалтын 

задгай  хэсэг /
35,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.29 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

2
Зөөврийн усан сан 3-р хороо / Талын толгой нугын 

тал  хэсэг /
35,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.29 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН



3
132-р цэцэрлэгийн 2 дугаар хороонд байрлах 

салбарын барилгыг өргөтгөх засварлах  
20,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.21 2018.03.21 (blank) - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

4 ЗДТГ-ын дээврийн засварын ажил 50,000.00 (blank) (blank) 46,956.35
"Нэмэх сүлжээ" 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.14 2018.03.20 2018.03.20 2018.04.03 2018.04.17 2018.05.17 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

5
Хүүхдийн зуслангийн тохижилтыг сайжруулж, 

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана
30,000.00 (blank) (blank) 27,942.09

"Фамилипартнер

с" ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.27 2018.05.09 2018.05.09 2018.05.17 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

6
Зөөврийн усан сан 1-р хороо / Хуцаа, Сургалтын 

задгай  хэсэгт /
2,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.04.03 2018.04.16 2018.04.04 (blank) - (blank) үгүй
Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

7
Дүүргийн хороолол доторхи авто замын засвар 

шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв боловсруулах
10,000.00 (blank) (blank) 9,600.00

"Классик роуд" 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.02 2018.02.19 2018.02.07 2018.03.09 2018.03.16 2018.04.16 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

8
Нийтийн орон сууцны дээврийн засварын зураг, 

төсөв боловсруулах
10,000.00 (blank) (blank) 9,000.00

"Мастер 

инженеринг" ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.02 2018.02.19 2018.02.07 2018.03.09 2018.03.16 2018.04.26 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

9
1,3,4,5-р хороонд явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, 

тохижилт Багц-1
170,000.00 (blank) (blank) 159,099.36  "СБМ"ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.16 2018.03.20 2018.03.20 2018.04.24 2018.05.07 2018.06.07 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

10
1, 3, 4, 5-р хороонд явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, 

тохижилт Багц-2
142,100.00 (blank) (blank) 131,661.33

 

"БУМАНЗАГ"ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.16 2018.03.20 2018.03.20 2018.04.24 2018.05.07 2018.06.07 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Багануур дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

11 Зөөврийн тайз нийлүүлэх ажил 25,000.00 2018.01.04 А/01 24,585.00 "Бүрэн Төгс" ХХК Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.03.30 2018.03.30 2018.04.20 2018.05.02 2018.05.31 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

12
Ногоон байгууламж нэмэгдүүлж, зам дагуу мод бут 

суулгах, зүлэгжүүлэх, хайсжуулах ажлын төсөв 

боловсруулах

500.00 2018.01.04 А/01 490.00
Төсөвчин 

О.Идэрбаатар

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.02.05 2018.01.19 2018.02.14 2018.02.26 2018.03.24 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

13
1 дүгээр хорооны 2,3,4,5,6-р байр, 2 дугаар 

хорооны 9,12,13,14-р байрнуудын гадна фасадны 

өнгийг сэргээх ажлын төсөв боловсруулах

966.80 2018.01.04 А/01 950.00
Төсөвчин 

О.Идэрбаатар

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.02.05 2018.01.22 2018.02.21 2018.03.09 2018.03.31 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

14
2 дугаар хорооны 7-р байрны гадна фасад 

засварлах зураг төсөв боловсруулах
2,500.00 2018.01.04 А/01 2,000.00 "Скэч" ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.02.05 2018.01.25 2018.03.19 2018.04.03 2018.05.31 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

15
Хангай зөрлөгийн хүүхдийн тоглоомын талбай 

засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах
500.00 2018.01.04 А/01 500.00

Төсөвчин 

О.Идэрбаатар

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.02.06 2018.01.22 2018.03.20 2018.03.30 2018.05.02 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

16
Дүүргийн 1 дүгээр хорооны төвийн гэрэлтүүлэг 

сайжруулах ажил
15,000.00 2018.01.04 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

17
Ногоон байгууламж нэмэгдүүлж, зам дагуу мод бут 

суулгах, зүлэгжүүлэх, хайсжуулах
15,000.00 2018.01.04 А/01 14,938.08

Баянхангай 

бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.04.13 2018.04.18 2018.04.18 2018.04.30 2018.05.23 2018.05.31 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

18
Төмөр замын клубын урд талын цагаан худгийг 

шинэчилж, тохижуулах
15,000.00 2018.01.04 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

19
Хангай зөрлөгийн хүүхдийн тоглоомын талбай 

засварлах ажил
15,000.00 2018.01.04 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Багахангай дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

20 Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /1-р хороо/ 14,400.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

21 Явган хүний зам шинээр хийх /1-р хороо/ 9,600.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба



22 Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /2-р хороо/ 14,400.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

23
Автобусны буудлын тохижилт/ саравч сандал 

байршуулах/ /5,25-р хороо/
38,400.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

24
Тоглоомын талбай байгуулах /6-р 

хороо/,Автомашины зогсоол, Хороо ЭӨМТ-н  гадна 

тохижилт/24-р хороо/

24,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

25 Тоглоомын талбай байгуулах /7-р хороо/ 9,600.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

26 Хорооны гадна талбайн тохижилт /7-р хороо/ 9,600.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

27
Иргэний танхимийн засвар үйлчилгээ, тохижилт /11-

р хороо/, Чийрэгжүүлэлтийн танхимын засвар, 

үйлчилгээ/28-р хороо/

48,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

28

Нийтийн эзэмшилийн зам талбайн тохижилт /13-р 

хороо/, Миний хөл бөмбөгийн талбай байгуулах /15-

р хороо/,Автомашины зогсоол тохижуулах/16-р 

хороо/

43,200.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

29
Мини бейсболын талбай шинээр байгуулах /14-р 

хороо/
14,400.00 2018.03.09 А/105 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

30 Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /20-р хороо/ 19,200.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

31
Хороо,ӨЭМТ-н цогцолбор байрны гадна тохижилт 

/23-р хороо/
19,200.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

32
Тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах 

зөвлөх үйлчилгээ
11,000.00 2018.01.03 А/01 10,505.00

Алтайн газрын 

хүч" ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 2018.02.23 - 2018.03.09 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

33 Гэрэлтүүлэг /4,18,26,27-р хороо/ 64,320.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.01 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

34 Гэрэлтүүлэг /7,17,29-р хороо/ 37,440.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.01 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

35
Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв боловсруулах 

зөвлөх үйлчилгээ
4,240.00 2018.01.03 А/01 2,990.00 "Оргилт-од"ХХк

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 2018.02.23 2018.01.26 2018.03.09 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

36
Иргэний танхимын гадна бохирын шугамын засвар 

/32-р хороо/
9,600.00 2018.03.09 А/105 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

37 Явган хүний гүүр шинээр хийх / 9,22,25,30-р хороо/ 72,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

38
Үерийн далан, суваг барих, явган хүний гүүр 

засварлах /10-р хороо/
29,200.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

39
Явган хүний гүүр, далан суваг барих ажлын зураг 

төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ
4,200.00 2018.01.03 А/01 4,125.00

"Алтайн газрын 

хүч" ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 2018.02.23 2018.01.26 2018.03.09 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

40 Явган хүний шат хийх /24-р хороо/ 4,900.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

41 Иргэний танхимын засвар, үйлчилгээ /12-р хороо/ 4,900.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

42 Цахилгаан шон суурилуулах /1-р хороо/ 4,900.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба



43
Хороо,ӨЭМТ-н цогцолбор байрны сантехникийн 

засвар /17-р хороо/
4,900.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

44
Хорооны цогцолбор байрны цэвэр, бохир усны 

шугам засварлах /24-р хороо/
4,900.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

45 Тоглоомын талбай засварлах/24-р хороо/ 4,900.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

46 Хяналтын төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 900.00 2018.01.03 А/01 810.00 А.Эрдэнэундрах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 2018.02.23 2018.01.26 2018.03.09 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

47 Камержуулалт / 3-р хороо/ 30,000.00 2018.01.03 А/01 27,595.20
"ДИ СИ ЭЛ ЭМ" 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.03.30 2018.05.11 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

48 Камержуулалт / 1,9-р хороо/ 25,000.00 2018.01.03 А/01 23,598.83
Өгөөдэй Ази" 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.03.30 2018.04.30 2018.05.07 2018.06.08 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

49
Автобусны буудлын тохижилт, байршил 2 дугаар 

хороо /2 байршилд/
25,000.00 2018.03.09 А/105 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

50 Камержуулалт /6,7-р хороо/ 40,000.00 2018.01.03 А/01 39,887.08
Нью тре вокс 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.03.30 2018.04.30 2018.05.07 2018.07.04 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

51 Эхо аппаратаар хангах ӨЭМТ / 8-р хороо/ 17,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

52
Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөм 

худалдан авах /8-р хороо/
8,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

53
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмж 

худалдан авах /12-р хороо/
10,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

54 Камержуулалт /18,19-р хороо/ 48,000.00 2018.01.03 А/01 47,612.16
НЬЮ ТЕРРА 

ВОКС ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.03.30 2018.04.30 2018.05.07 2018.07.02 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

55 Камержуулалт /21-р хороо/ 10,000.00 2018.01.03 А/01 9,864.80 "БИ СИ ТИ" ХХК Шууд худалдан авах (blank) (blank) - 2018.02.06 - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

56
Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах 

/21-р хороо/
10,000.00 2018.01.03 А/01 9,944.00 "БИ СИ ТИ" ХХК Шууд худалдан авах (blank) (blank) - 2018.02.06 - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

57 Камержуулалт /22,26,29-р хороо/ 46,000.00 2018.01.03 А/01 45,889.10
НЬЮ ТЕРРА 

ВОКС ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.03.30 2018.04.30 2018.05.07 2018.07.03 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

58 Камержуулалт /23,31-р хороо/ 45,000.00 2018.01.03 А/01 42,726.24
"САРУУЛ 

ӨРГӨӨ" ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.03.30 2018.04.30 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

59 Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижилт /26-р хороо/ 10,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

60 Хөрөнгө оруулалтын ажил 150,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

61 Зураг төсөв хийлгэхэд шаардагдах зардал 34,200.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

62
Техникийн нөхцөл авах болон бэлтгэл ажлын 

зардал
5,600.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

63

 Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 

гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн А бүсэд 

ашиглалт, хамгаалалт хариуцан ажиллах 

зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ

203,800.00 2018.01.17 А/15 145,035.31 "Их Хотын гэрэл"
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.17 2018.01.22 2018.01.22 2018.02.28 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба



64

 Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 

гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн Б бүсэд 

ашиглалт, хамгаалалт хариуцан ажиллах 

зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ

196,200.00 2018.01.17 А/15 88,978.30
" ЦАЦРАХ 

ХАНГАЙ" ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.17 2018.01.22 2018.03.30 2018.05.09 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

65
Эрүүлжүүлэх байрыг нурааж газар чөлөөлөх      /27-

р хороо/
15,000.00 2018.01.03 А/01 14,924.03

"Платинум их 

өргөө" ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.22 2018.04.03 2018.04.03 2018.04.12 - 2018.05.07 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

66 Хуучин барилга нураах /5-р хороо/ 20,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2017.03.22 2018.05.11 2018.05.11 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

67 Таксины зогсоол байгуулах /8-р хороо/ 10,000.00 2018.01.03 А/01 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

68
СХД-н 31-р хорооны өрхийн эмнэлэг,цагдаагийн 

хэсгийн цогцолбор байрны сууринд шинэчлэл хийж 

засварлах

130,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) 2018.04.10 2018.04.10 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

69 1-р хороо, 50-р байрны дээврийн засвар хийх 62,377.30 2018.04.11 А/104 61,919.41
Нэгдэл трейд 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.23 - 2018.05.16 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

70 2-р хороо, 27-р байрны дээврийн засвар хийх 79,922.90 2018.04.11 А/104 77,467.16 Аяа ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.04.26 2018.05.16 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

71 4-р хороо, 50-р байрны дээврийн засвар хийх 79,992.00 2018.04.11 А/104 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

72 7-р хороо, 7/1-р байрны дээврийн засвар хийх 30,249.40 2018.04.11 А/106 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

73
1-р хороо, 60, 61-р байрны орчим явган хүний зам, 

20-р хороо, Хадатын 5-р худгийн тохижилт хийх 
25,934.90 2018.04.11 А/104 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

74
5-р хороо, 13/2 дугаар байрны орчим  тохижилт 

хийх
78,457.10 2018.04.11 А/104 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

75 6-р хороо, 46-р байрны дээврийн засвар хийх 21,555.90 2018.04.11 А/106 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.11 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

76
Дүүргийн 1-р хороо 23-р байрны урд тоглоомын 

талбайн тохижилтын ажил
55,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

77 Дүүргийн 2-р хороо 2б хэсэгт гэрэлтүүлгийн ажил 28,960.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

78
Дүүргийн 4-р хороо 16-р хэсэг Гурван булаг 

дэлгүүрээс 2-р хороо хүртэлх гэрэлтүүлгийн ажил
32,040.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

79
Дүүргийн 5-р хороо Монелын 32-р гудамжны 

тохижилтын ажил
25,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

80
Дүүргийн 5-р хороо 202-р байрны хойд талд 

хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил
47,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

81
Дүүргийн 9-р хороо Шархадны 55-р гудамжны зүүн 

үзүүрт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил
35,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

82 Дүүргийн 10-р хороо 1 б хэсэгт гэрэлтүүлгийн ажил 96,120.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

83
Дүүргийн 11-р хороо Баянзүрхийн ШНТовчоо 

орчмын төв зам дагуу хойд хэсэгт гэрэлтүүлгийн 

ажил

88,200.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

84
Дүүргийн 13-р хороо 172-р цэцэрлэгийн баруун 

талд замын засварын ажил
27,300.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

85 Дүүргийн 14-р хороонд гэрэлтүүлгийн ажил 35,398.20 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

86
Дүүргийн 15-р хороонд гэрэлтүүлэг, 

камержуулалтын ажил
30,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

87
Дүүргийн 16-р хороо Сүүний 21, 22, 27-р байрны 

гадна гэрэлтүүлгийн ажил
22,600.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

88
Дүүргийн 17-р хороо 8-р хэсэг ЭМ-9-р гудамжнаас 

ЭТ29-700-736 хүртэл гэрэлтүүлгийн ажил
74,480.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

89
Дүүргийн 19-р хороо 15-р гудамж талбайн 

тохижилтын ажил
25,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

90
Дүүргийн 21-р хороо 2-р хэсгийн 36,37,39,40-р 

гудамжинд гэрэлтүүлгийн ажил
79,272.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

91 1-р хороо, Явган хүний зам засах ажил 21,906.90 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.04 2018.04.04 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



92 2-р хороо, Камержуулалт 26,433.00 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

93
3-р хороо, 19-р байрны дэргэд тоглоомын талбайд 

тоглоом худалдан авах, суурилуула, засварлах
35,274.10 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

94
4-р хороо, Нийтийн эзэмшлийн зам талбай 

гэрэлтүүлэг
20,000.00 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

95 4-р хороо, явган хүний зам засах 3,819.80 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

96
5-р хороо, 29-р цэцэрлэгийн хашаанд хүүхдийн 

тоглоом худалдан авах, суурилуулах
9,850.00 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

97 5-р хороо, явган хүний зам барих 4,066.70 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

98
6-р хороо, нүхтийн 30-р гудамж, цагдаагийн 2-р 

хэлтсийн зүүн хойд хэсэгт ахмадын төвийн засвар, 

тохижилт

16,369.90 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.05.24 2018.05.24 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

99 7-р хороо, Хашаа жигдрүүлж будах 6,974.30 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

100 7-р хороо, Хаягжуулалт 4,000.00 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

101
8-р хороо, 60-р сургуулийн урд ахмадын төвийн 

засвар тохижилт
6,479.40 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

102
8-р хороо, сонсголын 1-р гудамжны урд талд 

тоглоомын талбай засварлах
20,000.00 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.12 2018.04.12 (blank) - (blank) үгүй

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

103
9-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам талбай 

камержуулалт
21,774.80 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

104
10-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам талбай 

камержуулалт
23,590.30 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

105 11-р хороо, гүний худаг 35,007.50 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

106 12-р хороо, явган хүний зам сүүдрэвч барих 14,067.50 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

107 13-р хороо, гүний худаг гаргах 9,522.80 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

108 14-р хороо, таксины зогсоол байгуулах 11,324.40 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

109
15-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, 

гэрэлтүүлэг
30,000.00 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

110
15-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, 

тохижилт
21,542.00 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

111
16-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, 

камержуулалт
27,745.40 2018.03.06 А/73 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

112 1, 3, 8-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх 43,226.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 (blank) - 2018.04.20 Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

113
2-р хорооны 40.0-тын 21 дүгээр байрны 

сантехникийн засвар
10,264.00 2018.01.02 А/02 8,959.36

Өгөөмөр бурхант 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.07 2018.03.07 2018.03.21 - 2018.04.13 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

114
4-р хороо, 11, 18-р байрны цахилгааны шугамыг 

шинэчлэн сайжруулах
14,952.00 2018.01.02 А/02 13,867.21

Цацрах хангай 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.07 2018.03.21 2018.05.03 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

115 5-р хороонд явган хүний зам, шат тавих 16,404.00 2018.01.02 А/02 14,082.71
Цамхагт дөл 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.05.07 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

116
6-р хорооны 74 дүгээр цэцэрлэгт гал тогооны тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэх
13,200.00 2018.01.02 А/02 13,013.00 Чиглэл ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.27 - 2018.04.19 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



117
6-р хорооны 108 дугаар цэцэрлэгт гал тогооны 

тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
20,800.00 2018.01.02 А/02 9,460.00 Чиглэл ХХК Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.27 - 2018.04.19 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

118
7-р хороо, Хувьсгалчдын Г-ийн 12, 13 дугаар 

гудамжинд явган хүний зам тавих
15,000.00 2018.01.02 А/02 14,661.82 Эв нэгдэл ИБ

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.27 - 2018.05.09 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

119
7-р хороо, "Сантхайрхан" дэлгүүрээс доош явган 

хүний шат тавих
10,241.00 2018.01.02 А/02 9,958.73

Бүтээлч залуус 

ИБ

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.27 - 2018.05.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

120
7-р хороо, Цэнхэр хаалганаас Усан сан хүртэлх 

замыг хусаж тэгшлэх
15,000.00 2018.01.02 А/02 13,355.17 Эв нэгдэл ИБ

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.04.19 - 2018.06.08 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

121
9-р хорооны Дэнжийн 45 дугаар гудамжийг 

тохижуулах
23,343.50 2018.01.02 А/02 20,339.18

Торгон зүлэг 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.10 - 2018.05.29 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

122 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх 25,684.00 2018.01.02 А/02 49,814.76
НЬЮ ТЕРРА 

ВОКС ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.05.01 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

123 11-р хороонд хаягжуулалт хийх 18,375.00 2018.01.02 А/02 11,043.08 Нарлаг ИБ

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.27 - 2018.05.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

124 12-р хороонд хаягжуулалт хийх 15,000.00 2018.01.02 А/02 14,500.32
Булган соёмбо 

ИБ

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.27 - 2018.05.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

125 12-р хороонд гэрэлтүүлэг тавих 31,486.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

126 13-р хороонд хаягжуулалт хийх 15,000.00 2018.01.02 А/02 14,558.93
Гэгээ иргэдийн 

бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.27 - 2018.05.05 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

127 13-р хорооны гудамжны замыг хусаж тэгшлэх 10,786.00 2018.01.02 А/02 10,500.44
Гэгээ иргэдийн 

бүлэг

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.18 - 2018.06.01 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

128
14-р хороо, 5 буудлын автобусны буудал орчмын 

тохижилт
24,839.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

129 15-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх 26,471.00 2018.01.02 А/02 49,814.76
НЬЮ ТЕРРА 

ВОКС ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.05.01 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

130
16-р хороо, Тансаг дэлгүүрийн урд талбайд 

тоглоомын талбай байгуулах
23,211.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

131
16-р хороо, Согоотын 39 дүгээр гудамжинд явган 

хүний гүүр байгуулах
16,000.00 2018.01.02 А/02 12,772.14 Хөдрөг ИБ Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.22 2018.03.22 2018.04.18 - 2018.05.27 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

132 17-р хороонд гэрэлтүүлэг тавих 28,554.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

133
17-р хороо, Сурагчийн 62 дугаар гудамжны 

тоглоомын талбайг засварлаж сайжруулах
8,000.00 2018.01.02 А/02 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.16 2018.03.16 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

134 17-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх 6,000.00 2018.01.02 А/02 49,814.76
НЬЮ ТЕРРА 

ВОКС ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.05.01 - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

135
18-р хороо, Яргайтын 33 дугаар гудамжийг хусаж 

тэгшлэх
29,980.50 2018.01.02 А/02 26,540.23 Тэгш өргөө ХХК

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.21 2018.03.21 2018.04.10 - 2018.05.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

136 19-р хороонд гэрэлтүүлэг тавих 36,710.80 2018.01.02 А/02 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.06 (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

137
20, 21 дүгээр байрны баруун талын явган хүний 

замын засвар, шинэчлэлтийн ажил
36,000.00 2018.05.07 А/228 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.07 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

138
52 дугаар байрны урд талын хүүхдийн тоглоомын 

талбайн засвар, шинэчлэлтийн ажил
30,000.00 2018.05.07 А/236 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.07 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



139
Арктай шар 11 дүгээр байрны дээврийн их 

засварын ажил
11,520.00 2018.05.07 А/230 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.07 2018.05.25 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

140
Гранд плаза дэлгүүрийн урд 69 дүгээр байрны 3 

дугаар орцны дээвэр засварын ажил
24,000.00 2018.05.07 А/232 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.07 2018.05.25 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

141 35г-р байрны дээвэр засварын ажил 23,000.00 2018.05.07 А/238 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.07 2018.05.25 - (blank) - (blank) (blank)
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

142
35а-р байрны 1 дүгээр орцны цахилгаан шатны 

засварын ажил
9,850.90 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

143
48, 46-р байрны дундах сагсан бөмбөгийн талбай 

байгуулах ажил
35,000.00 2018.05.07 А/234 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.07 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

144
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинэ 

технологийн ариун цэврийн байгууламж хийх ажил 
22,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

145 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилтын ажил 9,250.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

146 Тоглоомын талбайн засвар шинэчлэлтийн ажмл 9,250.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

147 Шаталсан явган хүний зам тавих ажил 3,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

148 31, 738 дугаар байруудад камержуулалт 2,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

149 Явган хүний шат, тэргэнцрийн зам тавих ажил 8,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

150 Иргэний танхим шинээр байгуулах ажил 115,000.00 2018.05.07 А/224 (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.07 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

151 Зүлэг, цэцгийн үр худалдан авах 10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Баянгол дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

152
СХД-н 21-р хороо "Соёлын төвийн дээврийн 

засварын ажил"
35,000.00 (blank) А/128 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.30 2018.05.16 2018.05.16 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

153
СХД-н 23-р хороо 6/04 киловаттын 

трансформаторыг 10/04 килофаттын 

трансформатораар солих

15,000.00 (blank) (blank) 14,332.82
" Гэрэлтүүлэг 

чимэглэл" ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.04.25 2018.04.25 2018.05.22 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

НИЙТ 4,555,674.00

1
Дүүргийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга 

хэмжээнд хэрэглэх хэвийн боов нийлүүлэх ажил
49,400.00 2018.01.18 2/129 49,140.00 Бамбууш ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.19 2018.01.22 - 2018.01.30 - 2018.02.08 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Баянзүрх дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

НИЙТ 49,400.00

1 Ус зайлуулах шугам хоолойн их засвар 150,000.00 (blank) 149,400.00
Стийл энд 

конкрийт ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 2018.04.16 2018.04.16 2018.05.17 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

2 Тээврийн хэрэгсэл /3ш/ 52,500.00 (blank) (blank) 52,400.00
Нэкст стандарт 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 2018.04.16 2018.04.16 2018.05.17 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

3 Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 37,150.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.09 2018.04.12 2018.04.12 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

4 Тавилга, эд хогшил 4,650.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank) Гэрээ хийгдсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

5 Компьютер, техник хэрэгсэл 4,400.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank) Гэрээ хийгдсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ



6 1,2,3,11,15-р хороо ХУД2017/НТ-205-01 98,784.00 2017.12.05 А/891 98,784.00
Хутула 

Констракшн ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

7 4-р хороо ХУД2017/НТ-205-02 65,376.00 2017.12.05 А/891 65,376.00
Төвхөн Тулга 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

8 5-р хороо ХУД2017/НТ-205-03 72,096.00 2017.12.05 А/891 72,096.00 Бигроуд ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

9 6-р хороо ХУД2017/НТ-205-04 92,064.00 2017.12.05 А/891 92,064.00
Сутай дэлгэр 

ХХК 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.03.27 2018.03.30 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

10 7-р хороо ХУД2017/НТ-205-05 62,304.00 2017.12.05 А/891 62,304.00
Ганбат Өлзий 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

11 8.1-8-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-06 91,584.00 2017.12.05 А/891 91,584.00 Ананд Хүү ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

12 8.9-14-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-07 96,192.00 2017.12.05 А/891 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - (blank) - 2018.12.30 үгүй
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

13 9.1-8-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-08 76,704.00 2017.12.05 А/891 76,704.00
Цагаан Адуут 

Чулуут ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

14 9.9-14-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-09 71,520.00 2017.12.05 А/891 71,520.00
Хан Дөлгөөн 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

15 10,16.8-14-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-10 78,816.00 2017.12.05 А/891 78,816.00
Янгир Хайрхан 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

16 12- хороо ХУД2017/НТ-205-11 102,240.00 2017.12.05 А/891 102,240.00 Аяа Сайхан ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

17 13-р хороо ХУД2017/НТ-205-12 42,048.00 2017.12.05 А/891 42,048.00 (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.03.27 - 2018.12.30 үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

18 14-р хороо ХУД2017/НТ-205-13 76,416.00 2017.12.05 А/891 76,416.00
Бадрахбулаг 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.02.07 2018.02.27 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

19 16.1-7-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-14 84,096.00 2017.12.05 А/891 84,096.00
Баясах Өргөө 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 2017.12.27 - 2018.03.27 2018.03.30 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

20
Хан-Уул дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 

хүрээнд ажилчдын өвлийн гутал нийлүүлэх
21,600.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

21
Хан-Уул дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 

хүрээнд давс бодис худалдан авах 
45,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба



22
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн авто 

машинд хэрэглэх шатахуун
600,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

23
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн авто 

машин /8м3 багтаамжтай/
340,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

24
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн авто 

машин /16м3 багтаамжтай/
300,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

25
Хан-Уул дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 

хүрээнд 100тн давс 25тн бодис худалдан авах 
49,900.00 (blank) (blank) (blank)

Тохижилт 

үйлчилгээний 

төв ОНӨААТҮГ

Шууд худалдан авах (blank) (blank) - (blank) - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн
Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

26
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн авто 

машин / Портер, Бонго /
35,800.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Хан-Уул дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

27 Шатахуун нийлүүлэх 1,569,542.20 (blank) (blank) 1,749,050.00 "Петростар" ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2017.11.06 2017.12.22 - 2018.01.29 - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Хот тохижилтын газар 

ОНӨААТҮГ

28 Цэвэрлэгээний машины шүүр 116,900.00 (blank) (blank) 87,000.00
"Мөнх Алтан 

зам" ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.06 2018.04.10 2018.04.10 2018.05.14 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Хот тохижилтын газар 

ОНӨААТҮГ

29 Тэрэг, тэрэгний дугуй 36,340.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.09 2018.05.16 2018.05.16 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Хот тохижилтын газар 

ОНӨААТҮГ

30 Эксковаторийн шанага, гинж 39,149.61 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.15 2018.05.18 2018.05.18 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Хот тохижилтын газар 

ОНӨААТҮГ

31
Байгууллагын цахим хуудас мэдээллийн санг 

шинэчлэх, гар утсанд суурилсан программ хангамж 

боловсруулах

45,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.04.20 2018.05.28 2018.05.28 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн орон сууцны 

корпораци ОНӨААТҮГ

32 Нүүрс худалдан авах бараа 48,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга (blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Нийслэлийн орон сууцны 

корпораци ОНӨААТҮГ

33 Холигч узелийн насос 221,848.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

34 Ус дулаан дамжуулах төвийн насос 221,744.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

35 Ялтсан дулаан солилцуур 124,656.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

36 Гуравлагч хаалт 65,250.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

37 Температур тохируулах хаалт 156,862.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

38 Температурын контроллер 108,126.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

39 Даралт температурын мэдрэгч 109,326.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

40 Ган хоолой 105,762.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.14 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

41 Цайран хоолой 126,683.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.14 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

42 Бөмбөлгөн хаалт 312,100.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

43 Ялтсан дулаан солилцуурын сэлбэг 286,674.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.14 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

44 Тавилга эд хогшил 79,915.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

45 Компьютер, электрон тоног төхөөрөмж 91,041.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

46 Тээврийн хэрэгсэл 150,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 2018.05.03 (blank) - 2018.07.19 Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ

47 Цахилгаан генератор худалдан авах 207,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.05.01 2018.05.01 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Авто худалдааны цогцолбор 

ОНӨААТҮГ

48 Ширмэн шүүр, таг нийлүүлэх 49,800.00 (blank) (blank) 49,582.00
Алтанширэм 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.04.17 - 2018.05.22 - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Геодези, усны барилга 

байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ

49 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ 242,133.87 (blank) (blank) 224,574.06
"Ви ай пи эс" 

ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.01.23 2018.01.23 2018.02.26 2018.02.28 2019.03.13 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

50 Автомат дээж авагч 80,000.00 (blank) (blank) 68,838.00
"Юнайтэд партс" 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.15 2018.01.30 2018.01.30 2018.03.07 2018.03.12 2018.05.18 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

51
Бохир усны насос авах /вакум насос, 90-100кВт,Н-

22м, 1500-1900м3/
150,000.00 (blank) (blank) 98,098.00

Новатек 

интернэшнл ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.15 2018.01.24 2018.01.24 2018.03.01 2018.03.22 2018.06.04 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

52 Тунгаагчын ток соъёмик 57,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.25 2018.02.01 2018.02.01 2018.04.16 - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

53 Суурин болон зөөврийн компьютер худалдан авах 72,200.00 (blank) (blank) 59,868.68 Ай ти зон ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.23 2018.01.30 2018.01.30 2018.03.16 2018.03.20 2018.04.06 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ



54 ф50-300мм-ийн хаалт худалдан авах 108,110.00 (blank) (blank) 68,800.00 Тод либарт ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.23 2018.01.31 2018.01.31 2018.03.15 2018.03.20 2018.04.30 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

55  Хүний нөөцийн программ 100,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.28 (blank) 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

56
Гүний худгийн насос, цахилгаан хөдөлгүүр 

кабелийн хамт худалдан авах  
180,000.00 (blank) (blank) 140,000.00 Эрдэнэ эх ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.08 2018.02.08 2018.03.22 2018.04.03 2018.05.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

57 Хэт авианы зарцуулалтын хэмжүүр 84,970.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 2018.04.02 2018.04.02 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

58 Ко-502 авто машин 150,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 2018.04.27 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

59 Хуванцар усан сан авах 8 тн 90,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.08 2018.02.08 2018.05.07 - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

60 Үйлдвэр баазын дотор заслын ажил 140,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.08 2018.05.16 2018.05.16 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

61 Ус түгээх байрыг буулгаж шинээр барих 200,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 2018.04.09 2018.04.09 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

62 Микро автобус 75,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 2018.04.27 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

63 Суудлын автомашин 55,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 2018.04.27 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

64 Усны авто машин /2.5 тн/ 190,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 2018.04.27 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

65 Бохир усны насос, /гном, 135кВт,Н-22м, 1500м3/ 150,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

66
ХУТ-н барилгад гадна шугам сүлжээ хийх 

/цахилгаан/
381,100.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.26 2018.04.27 2018.04.27 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

67
ХУТ-н барилгад гадна шугам сүлжээ хийх / цэвэр 

ус, дулаан/
341,100.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

68
Хар усан тохойн чиглэлийн 04кВ-ийн агаарын 

шугамыг бетон тулгууртай СИП кабелиар солих  

/68-61х

150,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

69
Центрфуг, шурган дамжуурга, центрфугт Рам Рас 

дозлогчийн төхөөрөмж худалдан авах
415,000.00 (blank) (blank) 373,639.50 Броун айс ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.09 2018.02.09 2018.03.22 2018.03.26 2018.06.14 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

70 Толгойтын шугам хийх СХД 250,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

71 УТБайрыг буулгаж, шинээр барих 150,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 2018.04.12 2018.04.12 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

72
Лагын карт ачих, хуучин  лаг буусан газрын лагийг 

түрж овоолж талбай бэлтгэх
210,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

73
Хяналт удирдлагын төвийн тусгай зориулалтын 

өрөөнүүдийг  тоноглох
120,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

74 Хлор - хуурай 164,746.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 2018.04.20 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

75 Хлор - төмөрт 372,394.63 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 2018.04.20 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

76 Давс 112,693.40 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 2018.04.20 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

77 Манганы давс 900,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.08 2018.05.24 2018.05.24 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

78 Ус төрөгчийн хэт исэл 67,027.20 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 2018.04.20 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

79 Дугуй 66,687.00 (blank) (blank) 66,360.00 Секуд ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.23 2018.01.31 2018.01.31 2018.04.18 2018.04.19 2018.05.15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

80 Тоолуур 95,430.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

81 UV Ламп, балласт 216,250.00 (blank) (blank) 0.00 (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.08 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

82 Шатахуун 1,713,673.57 (blank) (blank) 1,713,642.50 Петростар ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.27 2018.02.02 2018.02.02 2018.04.11 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

83 Тос тосолгоо материал 73,344.01 (blank) (blank) 65,684.42
Петровис тос 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.25 2018.02.05 2018.02.05 2018.03.09 2018.03.16 2018.04.02 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

84 Ажлын хувцас 128,390.00 (blank) (blank) 123,218.00 Нью галакси ХХК
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.09 2018.02.09 2018.05.02 - (blank) Тийм

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

85 Артишок 61,949.30 (blank) (blank) 61,920.00
ГБТ трейдинг 

ХХК

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.05 2018.01.25 2018.01.25 2018.04.04 2018.04.10 2018.12.25 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

86 Трансформатор худалдан авах 100 кВа 27,000.00 (blank) (blank) 26,970.00 Тод либарт ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.18 - (blank) - 2018.06.11 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ



87
Гүний орос худагт компенсацлах төхөөрөмж 

суурилуулах
20,000.00 (blank) (blank) 19,800.00 Энэл ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.20 - (blank) - (blank) үгүй

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

88 ф400-800 мм-ийн хаалт худалдан авах 40,000.00 (blank) (blank) 39,175.00 Тод либарт ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.11 - (blank) - 2018.04.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

89 БДНС-ын ялтсан бойлер суурилуулах 25,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

90 Эргэлтийн насос худалдаж авах 31,000.00 (blank) (blank) 29,970.00 Юнитра ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.18 - (blank) - 2018.05.07 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

91
Сэргээгдэх / нарны / эрчим хүчний гадна 

гэрэлтүүлэг суурилуулах /машинд ус ачдаг УТБ-д/
19,800.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

92
 Эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалтын тавил бүхий 

цахилгаан халаагуур авах 
15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

93
Цахилгаан халаагуур /хуучин ашиглалтын хугацаа 

дууссан халаагуурыг солих /
15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

94 Вакум цонхны тоног төхөөрөмж 20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.24 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

95 Бохир усны насос /55кВт, Н-70м, 360м3/ 49,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

96 Агаарын насос 15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.28 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

97
Цахилгаан халаагуур усан сангийн өрөөнд /хуучин 

ашиглалтын хугацаа дууссан халаагуурыг солих /
26,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

98 Нэг цэгээс хянах системийн даралтын мэдрэгч 24,000.00 (blank) (blank) 22,997.00 БОАПО ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.28 - (blank) - 2018.04.17 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

99 Тэнхлэг тохируулах аппарат 25,000.00 (blank) (blank) 25,000.00 Тод багана ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.29 - (blank) - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

100 Түлшний аппартур засах төхөөрөмж 15,000.00 (blank) (blank) 15,000.00
Гурамсан 

холбоос ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - 2018.05.21 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

101
Ус соруулах цахилгаан насос /ГНОМ/ Q200м3 

хүчин чадалтай. 200м шланк хамт авах
40,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

102
80м3/ц зарцуулгатай өөр дээрээ үүсгүүртэй ус 

сорох насос авах
15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

103 Металл илрүүлэгч 20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

104
380 в цахилгаан үүсгүүр овор хэмжээ бага

20-25 кВА
30,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

105
Хуванцар шугамын 380в хүчдэлээр муфт фа наадаг 

багаж / ф110-400мм фа хамт /
45,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

106 Галын гидрант орос стандартын 2м-2.5м хүртэл 25,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

107
КО-502Б машины өндөр даралтын насос авах 

/16ата/
20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

108 Спектрофотометр 29,500.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

109 Хатаах шүүгээ 12,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

110
Шүүх төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн хамт, 6 

эгнээ
10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

111 Электрон бюретка 18,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

112 Дулааны узелийн шинэчлэлт 20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

113 Сүлжээний хамгаалалт Cisco firewall 35,000.00 (blank) (blank) 33,982.30 Вертексмон ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.10 - (blank) - 2018.06.04 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

114 Тунгалаг дэлгэц 15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ



115 Үүлэн хөшиг 10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

116 Насос гүний ЭЦВ6-10-125 10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

117 Редуктор, М300 10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

118 Машинд ачдаг УТБайр болгон тоноглох /СХД/ 15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

119
Гүний болон машинд ачдаг УТБ-уудын  

хамгаалалтын бүсэд хашаа хийх.
40,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

120 ХУТ-н барилгад гадна шугам сүлжээ хийх /холбоо/ 10,500.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

121 УТЛ-ын хашаа барих 20,000.00 (blank) (blank) 16,293.00 Стийл арт ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.12 - (blank) - 2018.06.02 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

122 Хэвтээ тунгаагуурын станцын гүүрэн кран шинэчлэх 70,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

123
Нэг цэгээс хянах системийн сервер компьютер, 

лицензтэй үйлдлийн систем 
29,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

124 Принтер худалдан авах 11,500.00 (blank) (blank) 11,496.00
Грандворк 

интернэшнл ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.08 - (blank) - 2018.05.31 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

125 Дэлгэц LCD - LG  инч 10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

126
Форд авто машины шугам оношилгооны жижиг 

камер авах
49,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

127 Зургийн аппарат /видеокамер/ иж бүрдэл 15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

128 Камерын хяналтын систем суурилуулах 31,600.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

129
Төв, Гачуурт эх үүсвэрийн  хамгаалалтын бүсэд 

эргүүл офицерийн байр барих /гражийн хамт/ 

зөөврийн

40,000.00 (blank) (blank) 39,453.18 АМУБИО ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.03 - (blank) - 2018.07.05 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

130
21-р хорооллын усан санд харуулын байр барих 

/зөөврийн/
15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

131 Төмөр хувцасны шкаф, 3 тасалгаатай 29,500.00 (blank) (blank) 29,491.00 Ганга шанд ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.10 - (blank) - 2018.05.17 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

132
Тасганы насос станцын цахилгаан хангамжийн 

10кВ-ийн кабель шугамыг шинэчлэх 
52,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

133 Тосон таслуурыг Вакум таслуураар солих 75,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

134
Баруун сараалжын гадна,элс баригчийн гарах тал, 

поршаллын ерөнхий шибр хаалтуудыг шинэчлэх 
42,000.00 (blank) (blank) 41,500.00

Хөх сэрхийн 

мандал ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.08 - (blank) - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

135
Агааржуулах станцын хөргөлтийн усны усан сан, 

шугам хоолойг шинэчлэх / зураг төсөл 

боловсруулан угсралт хийх /

70,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

136 Тунгаагуурын фермийн дугуй авч суурилуулах 78,000.00 (blank) (blank) 77,698.48 Эм ти ай эс ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.02 - (blank) - 2018.05.18 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

137 Нерж ёмкость /усан сан 5 тн/ 40,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

138 Авто машин их засвар 20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

139
БЗД-ын бохир усны 801-ын салбар шугамын БУХ 8-

9-р худгийн хооронд ф250мм-ын шугам хоолойг 

шинэчилж хэсэгчлэн солих

20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

140
БЗД-ын бохир усны ф150мм голчтой Хилийн 

цэргийн салбар шугамын шинэ Глобын ф250мм-ын 

шугаманд холбох

10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ



141
БЗД-т хуучин 017-р станц явсан ф-150мм шугамыг 

шинэчилэх
20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

142 Эрэгтэй, эмэгтэй душ сауны засвар 30,000.00 (blank) (blank) 29,447.94
Бат комплект 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.06 - (blank) - 2018.05.13 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

143
2-р өргөгчийн насос станцын барилгад их засвар 

хийх
78,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

144 Чингэлтэйн усан сангийн нэвчилтийг засварлах 20,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

145 ТП-ны дээврийн засвар 15,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

146
Махын эх үүсвэрийн 2-р өргөгчийн насос заалны 

гадна их засвар
50,000.00 (blank) (blank) 48,224.89

Эм эм си эйч 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.10 - (blank) - 2018.06.23 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

147 Гүний худгийн дээвэр засвар 35,000.00 (blank) (blank) 34,400.00
Нартын хаяа 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.08 - (blank) - 2018.07.02 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

148 УТБ-ны дээврийн их засвар хийх 76,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

149
ИЛНС-ын дээврийн засвар Био ЦБ-н барилга 

дээврийн засвар
35,000.00 (blank) (blank) 34,544.82

Оточ ноёдууд 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.16 - (blank) - 2018.06.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

150 ИЛНС-ын 2-р тунгаагуурын ирмэг засах 40,000.00 (blank) (blank) 37,932.57
Гурван түрүүн 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.02 - (blank) - 2018.05.31 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

151 Ус түгээх байрны их засвар 36,000.00 (blank) (blank) 35,753.41
Номт 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.01 - (blank) - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

152 ÓÒÁ-íû äýýâðèéí çàñâàð 78,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

153 Үйлдвэр баазын гадна ханын дулаалгын ажил 78,000.00 (blank) (blank) 77,898.26
Шинэ соёл 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.19 - (blank) - 2018.06.18 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

154
Үйлдвэр баазын гадна цахилгаан, дотор 

цахилгааны ажил
78,000.00 (blank) (blank) 77,660.53

Алтай шар говь 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.02 - (blank) - 2018.06.25 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

155 Үйлдвэр баазын холбоо дохиололын ажил 78,000.00 (blank) (blank) 62,128.06 Пайрлинк ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.02 - (blank) - 2018.06.22 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

156 Тасалгааны дуу намсгагч акустик хавтан 12,200.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

157 Серверийн өрөөнд хөндий шал суурилуулах 19,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

158 Албаны барилгын засвар 30,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

159
Гүний худгуудын халаалтын кабель шинэчилж 

солих дулаалга хийх /удирдах төхөөрөмж болон 

датчиктай/

15,000.00 (blank) (blank) 14,910.00
Элекро плас 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.30 - (blank) - 2018.06.06 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

160 Бетонон хийц худалдан авах 48,590.00 (blank) (blank) 32,755.80
Байгууламж од 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.05 - (blank) - 2018.11.23 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

161 Даацын ширмэн люк таг 32,000.00 (blank) (blank) 29,088.00 Тоят илч ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2015.05.10 - (blank) - 2018.06.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

162 Усны тоолуур 20,900.00 (blank) (blank) 20,290.00 Мэйжүрмэнт ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.11 - (blank) - 2018.06.04 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

163 Хуванцар усан сангийн сэлбэг худалдаж авах 40,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

164 К-1000 багаж. Мануль хошууны хамт 45,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

165
Бохир усны шугамын худгуудад ус нэвчүүлэхгүй 

бодисоор доторлогоо хийх
25,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

166
 БУШ-ын хэсэгчлэн дотор талаас нөхөх шилэн 

даавуу, цавуу бусад материал 
45,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.09 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

167 Резинэн заглушка худалдан авах 46,000.00 (blank) (blank) 45,430.00
Бэст-Эженси 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

168
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ /нэр 

дурдсан 30 багаж/
12,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

169 Вирусын эсрэг программ 25,200.00 (blank) (blank) 20,652.50
Софтлайн азия 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.02.02 - (blank) - 2018.03.21 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

170 УТБ-дад дулаалгатай листэн хаалга хийлгэх 36,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.09 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

171 УТБ-ны далангийн засвар 30,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.21 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ



172 Барилгын гадна дотор урсгал засвар 35,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

173 Ф150мм-ийн гадна дулааны шугам солих 79,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

174
Махын эх үүсвэрийн 1000м3*2 усан санг 1500м3*2 

болгох зураг төсөв хийх  
19,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

175 Кадастарын зураг хийлгэх 16,000.00 (blank) (blank) 18,849.44
Гранд бридж 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.23 - (blank) - 2018.05.18 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

176
Баруун сараалжийн барилгын шинэчлэлтийн зураг 

хийх
25,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

177  Толгойтын шугамын ажлын зураг хийлгэх 20,000.00 (blank) (blank) 19,500.00
Престиж 

инженеринг ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.12 - (blank) - 2018.05.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

178
Хяналт, удирдлагын төвийн барилгын шугам 

хоолойн зураг төсөв хийлгэх, барилгажих талбайг 

бэлтгэх

27,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

179
Хяналт удирдлагын төвийн тусгай зориулалтын 

өрөөнүүдийг тоноглох ажлын зураг хийлгэх
40,000.00 (blank) (blank) 38,590.48 Динновэйшн ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.27 - (blank) - 2018.05.28 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

180 IFIX програм 10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

181 Бохир усны станцын ажлын байрны засвар 10,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

182 ОХУ-аас архивын бичиг баримт авчрах  50,000.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

183 ПАМ РАС 37,897.50 (blank) (blank) 37,897.50 Этүгэн орд ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.09 - (blank) - 2018.06.04 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

184 Цахилгааны кабель 26,347.70 (blank) (blank) 25,520.30 Ампер хаус ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.24 - (blank) - 2018.02.14 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

185 Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл 11,797.80 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

186 Аккумлятор 15,302.85 (blank) (blank) 15,300.00 Хүч ак ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.02.07 - (blank) - 2018.03.01 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

187 Винтель 24,645.00 (blank) (blank) 23,495.45 Хүрэн сайр ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.24 - (blank) - 2018.03.12 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

188 Төмөр хоолой 39,514.99 (blank) (blank) 39,514.11
Түмэн төмөрт 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.06 - (blank) - 2018.05.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

189 Шланг 34,015.00 (blank) (blank) 33,215.00 Төгс Аз ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.24 - (blank) - 2018.05.25 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

190 Насос ажлын дугуй 24,500.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

191 Паронит 16,425.00 (blank) (blank) 12,441.00 Бига энержи ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.02.23 - (blank) - 2018.04.05 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

192 Тоолуурын сэлбэг 16,470.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

193 Гялгар уут 16,800.00 (blank) (blank) 15,120.00 МАБС ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.17 - (blank) - 2018.02.07 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

194 Будагч материал 40,629.00 (blank) (blank) 40,297.30 НЭПО ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.04 - (blank) - 2018.05.09 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

195 Угаалгын нунтаг 41,280.90 (blank) (blank) 38,136.00 Увс чанбаа ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.22 - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

196 Арчих материал 14,784.50 (blank) (blank) 14,391.00 Увс чанбаа ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.02 - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

197 Бээлий - резинэн 14,631.00 (blank) (blank) 14,143.30 Бэрс гэгээ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - 2018.04.09 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

198 Нүүрс 35,840.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

199 Öààñ 15,827.00 (blank) (blank) 14,172.00 Төгс дардас ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.17 - (blank) - 2018.02.08 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

200 Притерийн хор 27,313.20 (blank) (blank) 20,576.60 Төгс дардас ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.01.19 - (blank) - 2018.12.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

201 Халад /үйлчлэгч/ өмд цамц 12,125.00 (blank) (blank) 12,052.25
Оптимус 

интернэшнл ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.30 - (blank) - 2018.06.04 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ



202 Бээлий-резинэн алгатай 33,730.00 (blank) (blank) 33,392.70 Хүрэн сайр ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.27 - (blank) - 2018.11.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

203 Бээлий-хөвөнтэй 12,247.40 (blank) (blank) 12,247.40
Гэрэгэ дизайн 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.16 - (blank) - 2018.11.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

204 Бээлий - урт ханцуйвчтай резинэн 22,952.00 (blank) (blank) 22,949.70
Гранд бридж 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.20 - (blank) - 2018.06.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

205 Ажлын гутал - өвлийн 37,890.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

206 Ажлын гутал - зуны 40,000.00 (blank) (blank) 39,494.00 МТОТ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.05.09 - (blank) - 2018.06.22 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

207 Ажлын гутал - цасны 17,640.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

208 Сүү 48,805.00 (blank) (blank) 0.00 (blank) Харьцуулалтын арга 2018.01.03 (blank) - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

209 Штаб /аранз/ 19,695.00 (blank) (blank) 21,375.20
Визард экспресс 

консалтинг ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.03.09 - (blank) - 2018.04.02 үгүй Гэрээ хийгдсэн

Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

210 Хошуувч - тоосонцорын 19,670.40 (blank) (blank) 19,670.40 МЦЖ ХХК Харьцуулалтын арга 2018.01.03 2018.04.12 - (blank) - 2018.05.15 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Ус сувгийн удирдах газар 

ОНӨҮГ

НИЙТ 18,940,224.03



1
Баянгол, Хан-уул дүүргийн гэр хорооллын нохойнд 

хүзүүвч пайз хийх ажил
70,000.00 (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.03.12 2018.03.16 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

2
Хөшөө, дурсгалт зүйлс, усан оргилуур шинээр 

хийж, сэргээн засварлаж тохижуулах ажил багц I
50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

3
Хөшөө, дурсгалт зүйлс шинээр хийж, сэргээн 

засварлаж тохижуулах ажил багц II
50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

4
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд сандал хийж 

байршуулах ажил багц I
50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

5
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд сандал хийж 

байршуулах ажил багц II
50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

6
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд хогийн сав шинээр 

хийж байрлуулах ажил багц I
50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

7
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд хогийн сав шинээр 

хийж байрлуулах ажил багц II 
50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.22 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

8 Шилмүүст мод шилжүүлэн тарих, арчлах ажил 1,096,300.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.02.05 2018.02.30 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

9 Богд Жавзандамбын гудамжны тохижилтын ажил 350,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.11 - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

10
Дуурийн театрын өмнөх гудамжны тохижилтын 

ажил
30,000.00 (blank) (blank) 29,841.91

Сензо 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.04 - 2018.05.11 - 2018.06.18 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

11
Дуурийн театрын өмнөх гудамжны тохижилтын 

бетон замын ажил
65,000.00 (blank) (blank) 64,564.77

Сензо 

констракшн ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 2018.05.04 - 2018.05.11 - 2018.06.18 (blank)

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба

12 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын судалгаа 5,000.00 - -

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.27 2018.05.02 2018.04.02 - - - Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

13
Ногоон бүсийн усны чанарт хяналт, шинжилгээ 

хийх
10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.21 2018.05.02 2018.04.02 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

14 Эвдэрсэн газрын тооллого 135,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.21 2018.05.04 2018.04.20 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

15
Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын судалгаанд 

тулгуурлан тэмцлийн ажил явуулах
35,000.00 (blank) (blank) 23,950.00

"Мон Таксаци" 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.21 2018.04.18 2018.04.18 2018.05.03 2018.05.17 2018.10.01 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

16
Усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн 

хамгаалалтын бүсрүү орсон орц, гарцыг хаах, 

мэдээлэх тэмдэг байршуулах

50,000.00 (blank) (blank) 46,363.60
"Буяннэмэх 

интер"ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.21 2018.04.10 2018.04.10 2018.05.08 2018.05.22 2018.08.01 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

17 Налайх дүүргийн нөхөн сэргээлт 500,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.21 2018.05.09 2018.05.09 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

18
Нэн ховор, ховор ургамлын зүйлийн болон хар 

шорооны нөөцийн судалгаа
10,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.22 2018.04.25 - (blank) - (blank) үгүй
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

19
Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах 

арга зүй, технологийг зонхилох тус бүрээр 

боловсруулж, нэвтрүүлэх 

10,000.00 (blank) (blank) 9,603.00

"Монголын 

Байгаль орчин, 

аюулгүй 

байдлын төв" 

ТББ

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.22 2018.04.02 - 2018.05.11 - 2018.08.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн
Нийслэлийн Байгаль орчны 

газар

20
Торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг зөрчил гаргасан 

тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч, өмчлөгчийн 

хаягаар хүргэх үйлчилгээ

633,893.20 (blank) (blank) (blank) (blank)
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.14 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

21 Багц даатгалын үйлчилгээ 32,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.25 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төв ОНӨҮГ

УРСГАЛ ЗАРДАЛ



22
Улаанбаатар хотын 2017 оны намар, 2018 оны 

хаврын үеийн өндөр нарийвчлалын сансарын зураг
632,000.00 (blank) (blank) 628,875.35 "Мон мэп" ХХК

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.23 2018.03.08 - 2018.04.30 - 2018.06.11 үгүй Гэрээ хийгдсэн Нийслэлийн Газрын алба

23
Бууц нийлүүлэх заагдсан талбай дахь мод сөөгний 

тоогоор,    Z3.2 талбай
44,800.00 (blank) (blank) 38,400.00

Тэс тэрэлж тур 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

24
Бууц нийлүүлэх заагдсан талбай дахь мод сөөгний 

тоогоор,    Z3.1 талбай
44,800.00 (blank) (blank) 44,680.00

Булаг эрдэнэ 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

25
Үртэс нйилүүлэх заагдсан талбай дахь мод сөөгний 

тоогоор,    Z3.2 талбай
45,000.00 (blank) (blank) 40,500.00

Тэс тэрэлж тур 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

26
Үртэс нйилүүлэх заагдсан талбай дахь мод сөөгний 

тоогоор,    Z3.1 талбай
45,000.00 (blank) (blank) 44,850.00

Булаг  эрдэнэ 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

27
Бутуул,согооворын үр нийлүүлэх,2000кг,Z15-Z20 

талбай
43,000.00 (blank) (blank) 41,000.00

Чандмань хонгор 

групп ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

28
Бутуул,согооворын үр нийлүүлэх,2000кг,Z8-

Z14талбай
46,000.00 (blank) (blank) 43,000.00

Ди Си Эл Эм 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

29
Бутуул,согооворын үр нийлүүлэх,2000кг,Z1-Z7 

талбай
46,000.00 (blank) (blank) 45,000.00

Ази 

цэцэрлэгжилт 

ХХК

Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

30 Элс нийлүүлэх, 2000 м3  Z1-Z20 талбай 46,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

31 Хар шороо нийлүүлэх,1428  м3   Z16-Z20 талбай 50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

32 Хар шороо нийлүүлэх,1428 м3    Z13-Z6 талбай 50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

33 Хар шороо нийлүүлэх, 1428  м3  Z9-Z12 талбай 50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

34 Хар шороо нийлүүлэх,1428  м3  Z5-Z8 талбай 50,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

35 Хар шороо нийлүүлэх, 1428 м3 Z1-Z4 талбай 50,000.00 (blank) (blank) 49,850.00 Сейфтрэк ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

36 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z20 талбай 21,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

37 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z19 талбай 21,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

38 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z18 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 21,000.00 Наранхүлэг ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

39 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z17 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 20,900.00
Тэнгэрийн  

цэгцрээ ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

40 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z16 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 21,200.00 Амьд төгөл ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

41 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z15 талбай 21,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

42 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z14 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 20,075.00
Хөхүүрийн дуу 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

43 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z13 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 17,500.00
Хатант форест 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

44 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z12 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 20,075.00 Сван ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

45 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z11 талбай 21,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

46 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z10 талбай 21,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

47 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z9 талбай 21,500.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

48 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z8 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 21,450.00
Сод интернэшнл 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

49 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z7 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 21,450.00
Сод интернэшнл 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

50 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z6 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 19,900.00 Мөлүү хээр ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

51 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z5 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 19,900.00 Мөлүү хээр ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

52 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z4 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 19,897.30 Нүнжиг ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

53 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z3 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 19,897.30 Нүнжиг ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

54 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z2 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 20,500.00 Түмэн гиваа ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-08-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

55 Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z1 талбай 21,500.00 (blank) (blank) 21,100.00 Шагж базар ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 - (blank) Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ



56
Нарс мод тарих ажил гүйцэтгэх 121 ширхэг,Z3 

талбай
66,550.00 (blank) (blank) 66,300.00 Амьд төгөл ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-01 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

57
Мод сөөгний усалгааны ажил гүйцэтгэх,заагдсан 

талбай дахь мод сөөгний тоогоор,    Z2.3 талбай
70,000.00 (blank) (blank) 69,800.00

Баруунбаян гол 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-10-01 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

58
Мод сөөгний усалгааны ажил гүйцэтгэх,заагдсан 

талбай дахь мод сөөгний тоогоор,   Z2.2 талбай
65,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

59
Мод сөөгний усалгааны ажил гүйцэтгэх,заагдсан 

талбай дахь мод сөөгний тоогоор,    Z2.1 талбай
65,000.00 (blank) (blank) 62,502.00

Хөх тэнгэрийн 

мичид ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-10-01 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

60
Ногоон байгууламжийн хортон шавьж өвчинтэй 

тэмцэх ажил гүйцэтгэх 6 удаагийн давталттай, 254 

га

53,340.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

61
Шар өвс хамах,хөл ургамал устгах ажил 

гүйцэтгэх,18 га,Z1.3 талбай
64,800.00 (blank) (blank) 63,000.00

Тэнгэр цэгцрээ 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

62
Шар өвс хамах,хөл ургамал устгах ажил 

гүйцэтгэх,18 га,Z1.2 талбай
64,800.00 (blank) (blank) 62,640.00 Залан мөнх ХХК Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.04 2018.05.15 2018.05.15 2018-06-15 Тийм Гэрээ хийгдсэн

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

63
Шар өвс хамах,хөл ургамал устгах ажил 

гүйцэтгэх,17 га,Z1.1 талбай
61,200.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.11 2018.05.11 (blank) 2018.05.15 2018-06-15 Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

64 30 га талбайн харуул хамгаалалтын ажил гүйцэтгэх 45,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.02 2018.05.02 (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

65 30 га талбайн цэвэрлэгээний ажил гүйцэтгэх 27,500.00 (blank) (blank) 26,000.00

Өгөөмөр 

сэтгэлийн хүч 

ТББ

Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.02 2018.05.02 2018.05.15 2018.05.15 2018-10-01 Тийм Гэрээ хийгдсэн
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

66
Өвлийн хүлэмж,үйлдвэрийн газрын өөрийн 

байранд
300,000.00 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.06.13 2018.06.13 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

67
Мод хэлбэржүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх заагдсан 

талбай дахь мод сөөгний тоогоор
74,184.70 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.06.13 2018.06.13 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

68
Арчилгааны  ажил гүйцэтгэх заагдсан талбай дахь 

мод сөөгний тоогоор
59,384.80 (blank) (blank) (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.06.13 2018.06.13 (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 

ОНӨТҮГ

НИЙТ 6,021,552.70

1
Үерийн ус зайлуулах сувгийг сэргээн засварлах 

/СХД, 23 дугаар хороо/
7,000.00 2017.05.25 А/341 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2017.06.08 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

2
Ус түгээх байрыг ашиглалтад оруулахад 

шаардагдах хөрөнгө /СХД, 23 дугаар хороо/
2,400.00 2017.05.25 А/341 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2017.06.08 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

3
СХД-ийн 17 дугаар хорооны 118 дугаар 

цэцэрлэгийн баруун талын нарийн гудамж 

засварлах

3,600.00 2017.11.14 А/855 (blank) (blank)

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

Сонгинохайрхан дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 

алба

4
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэр дэх 18/3 дугаар байрны орчмын бичил 

тохижилт

35,000.00 2017.11.24 A/892 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2017.12.27 (blank) - (blank) - (blank) (blank)

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны алба

5
Зорилтот бүлгийн айл өрхийг дэвшилтэд технологи 

бүхий цахилгаан халаагуураар хангах
100,000.00 2017.11.14 А/856 (blank) (blank)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2017.11.17 2018.04.23 - (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар

НИЙТ 148,000.00

1
CS-01: ТЗА-ны 3 корридорын дэд бүтэц,

системийн нарийвчилсан инженерийн зураг төсөл -

болон ТЗА-ны эхний корридорын барилгын хяналт

9,194,450.38 2017.06.15 17/1 (blank) (blank)
АХБ-ны ХАА-ны 

журам
2018.04.19 2016.10.26 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа
НЗДТГ

2 CS03-01: Нийтийн Тээврийн мэргэжилтэн 459,421.85 2017.06.15 17/1 (blank) (blank)
АХБ-ны ХАА-ны 

журам
2018.05.21 2018.05.31 - (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа
НЗДТГ

3
CS-04: Ухаалаг Тээврийн Систем (УТС)-ийн

мэргэжилтэн
269,399.20 2017.06.15 17/1 (blank) (blank)

АХБ-ны ХАА-ны 

журам
2018.05.21 2018.05.31 - (blank) - (blank) Тийм

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа
НЗДТГ

4
BRDH11: Баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам,

дулаан болон бусад дэд бүтцийн шугам сүлжээний

барилга угсралтын ажил Үе шат 1

16,782,126.95 (blank) (blank) (blank) (blank)
АХБ-ны ХАА-ны 

журам
(blank) 2017.05.12 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа
УБХГХХХОДХ 

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨ

ОН ДАМЖИХ



5
BRDH14: Баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам,

дулаан болон бусад дэд бүтцийн шугам сүлжээний

барилга угсралтын ажил Үе шат 2

16,007,604.25 2018.06.30 A/490 (blank) (blank)
АХБ-ны ХАА-ны 

журам
2018.06.30 2017.05.12 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа
УБХГХХХОДХ 

6

PP01-DD: Орлогод нийцсэн орон сууцны

туршилтын загвар төслийн инженерийн

нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах зөвлөх

үйлчилгээ

168,374.50 (blank) (blank) (blank) (blank)
АХБ-ны ХАА-ны 

журам
(blank) 2018.04.26 - (blank) - (blank) үгүй

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа
УБХГХХХОДХ 

7
НАББГ-ийн ашиглаж байгаа 4 суурин харуулуудын

мэдээлэл цуглуулах IO expander-ийг шинэчлэх

ханган нийлүүлэлтийн ажил

239,476.00 2018.03.21 А/06 156,696.02
Эм Ай Эс Эс 

ХХК
Харьцуулалтын арга 2018.03.21 2018.02.27 - 2018.04.06 - 2018.06.18 Тийм Гэрээ хийгдсэн УБХГХХХОДХ 

8

Нийслэлийн өмчит гэр хорооллын цэцэрлэгүүдийн

барилгыг дулаан хамгаалалтын норм дүрмийн

дагуу шинэчлэн засварлах ажил Гэрээ 1, 4 багц

ажил

1,209,475.00 2018.05.03 А/10 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.03 2018.05.04 - (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа
УБХГХХХОДХ 

9

Нийслэлийн өмчит гэр хорооллын цэцэрлэгүүдийн

барилгыг дулаан хамгаалалтын норм дүрмийн

дагуу шинэчлэн засварлах ажил Гэрээ 2, 4 багц

ажил

1,209,475.00 2018.05.03 А/10 (blank) (blank) Харьцуулалтын арга 2018.05.03 2018.05.04 - (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа
УБХГХХХОДХ 

10
"Эрчим хүчний хэмнэлттэй, халаалтын цахилгаан

хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага"

стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

72,568.00 2018.05.15 А/10 (blank) (blank)

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.15 2018.04.05 - (blank) - (blank) Тийм
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа
УБХГХХХОДХ 

11
Зуухны керамик доторлогооны үйлдвэрлэлд

дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн үйлчилгээ
232,219.00 (blank) (blank) 227,981.76

Криспин Пигот 

Пембертон ХХК

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) (blank) - (blank) - 2018.06.30 үгүй Гэрээ хийгдсэн УБХГХХХОДХ 

НИЙТ 45,844,590.13

НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА Б.ЖАВЗАН

ХЯНАСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 

ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ГҮНДСАМБУУ



МАЯГТ - 4

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

Ажлын 

тоо

1 Урсгал зардал -                        0 834,000.00            7 1,483,893.20         3 -                        0 -                        0 3,703,659.50         58 -                        0 -                        0 6,021,552.70         68

2 Улсын төсөв -                        0 3,960,000.00         3 103,026,800.00     70 -                        0 -                        0 303,800.00            5 4,843,600.00         1 10,000.00              1 112,144,200.00     80

3 Улсын төсвийн урсгал зардал -                        0 -                        0 10,704,413.19       50 -                        0 -                        0 -                        0 -                        0 -                        0 10,704,413.19       50

4 Өөрийн хөрөнгө -                        0 1,497,373.87         17 13,267,994.31       57 -                        0 -                        0 4,115,905.85         133 -                        0 58,950.00              3 18,940,224.03       210

5 Он дамжих -                        0 -                        0 100,000.00            1 13,000.00              3 -                        0 35,000.00              1 -                        0 -                        0 148,000.00            5

6 Нийслэлийн төсөв -                        0 3,704,850.00         11 111,436,213.45     111 -                        0 12,379,600.00       6 1,149,900.00         19 3,731,480.00         8 -                        0 132,402,043.45     155

7 Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан -                        0 -                        0 2,859,400.00         23 -                        0 -                        0 5,836,540.00         141 42,900.00              5 -                        0 8,738,840.00         169

8 Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө -                        0 150,000.00            2 33,281,700.00       47 -                        0 890,000.00            5 105,000.00            3 6,371,700.00         34 8,000.00                1 40,806,400.00       92

9 Дүүргийн төсөв -                        0 354,216.00            9 6,977,554.50         41 150,000.00            13 -                        0 4,801,282.30         97 243,229.00            6 73,754.70              9 12,600,036.50       175

10 Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан -                        0 237,106.80            14 1,011,420.00         7 278,482.50            19 -                        0 2,845,700.80         88 -                        0 182,963.90            25 4,555,674.00         153

11 ДЗД-ын нөөц хөрөнгө -                        0 -                        0 -                        0 -                        0 -                        0 49,400.00              1 -                        0 -                        0 49,400.00              1

12 Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө 42,881,377.13       6 72,568.00              1 -                        0 -                        0 -                        0 2,658,426.00         3 232,219.00            1 -                        0 45,844,590.13       11

НИЙТ 42,881,377.13       6 10,810,114.67       64 284,149,388.64     410 441,482.50            35 13,269,600.00       11 25,604,614.45       549 15,465,128.00       55 333,668.60            39 392,955,373.99     1169

ХЯНАСАН:

Б.ЖАВЗАННИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН 

АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

 Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт 
д/д Санхүүжилтийн эх үүсвэр

АХБ-ны ХАА-ны журам
Зөвлөх үйлчилгээний 

тендер

 Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны журам 

 Төрийн нууцад хамаарах 

ажил 

Б.ГҮНДСАМБУУ

 Нийт 

 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧОО 

 Харьцуулалтын арга  Шууд худалдан авах 
 Шууд гэрээ байгуулах 

арга 



МАЯГТ - 5

Д/Д Ажлын явцын утга
Батлагдсан төсөвт 

өртөг

Гэрээний дүн  /мян 

төг/
 Хэмнэлт /Мян.төг/

Тендер 

шалгаруулалтын 

тоо

Цахимаар 

зарласан 

эсэх

1 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам 2,133,754.67 2,104,160.41 29,594.26 32 23

2 Нээлттэй тендер шалгаруулалт 75,966,541.11 40,910,180.83 3,390,060.28 158 242

3 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 254,382.50 238,329.38 16,053.12 18 9

4 Харьцуулалтын арга 9,339,755.94 8,968,724.92 371,031.02 228 125

5 Шууд гэрээ байгуулах арга 7,965,148.00 7,960,419.24 4,728.76 48 5

6 Шууд худалдан авах 177,163.00 176,889.92 273.08 18

7 Төрийн нууцад хамаарах ажил 12,379,600.00 12,379,600.00 0.00 6

Нийт 108,216,345.22 72,738,304.70 3,811,740.52 508 404

ХЯНАСАН:

Б.ГҮНДСАМБУУ

Б.ЖАВЗАННИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН 

ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧОО /Журмаар/



МАЯГТ - 6

№
Төсөл арга хэмжээний нэр /багцын 

дугаар/

Санхүүги йн эх 

үүсвэр

Бараа 

бүтээгдэхүүний 

ерөнхий ангилал

Тухайн жил дотоодын 

үйлдвэрээс худалдан авсан 

бараа, бүтээгдэхүүний нэр төрөл

Хэмжих 

нэгж

Тоо 

хэмжээ

Гэрээний дүн 

/мян.төг/

Гүйцэтгэгчийн 

нэр, регистр

Цефатаксим /Клаферон 1.0 фл 160,210            192,252.00 

Цефазолин 1,0 фл 425,020            344,266.20 

Цефтриаксон 1.0 фл 13,150              14,465.00 

Ампициллин 1.0 фл 201,220              90,549.00 

Бензил пенициллин 1.0 фл 2,500                   750.00 

Прокайн бензилпенициллин 1.0 фл 750                   375.00 

Аскорбины хүчил / вит С/ 5%-2.0 кор 54,547              60,001.70 

Никотины хүчил / Вит РР/ 1.0 кор 31,164              37,708.44 

Пиридоксин HCE/ Вит В6/ 1.0 кор 13,657                9,013.62 

Цианокобаламин / Вит В12/ 

500мкгх1.0
кор 7,182                4,740.12 

Викасол / ВитК/  1.0 кор 7,922              20,042.66 

Тиаминбромид / Вит В1/ 1.0 кор 16,491              10,884.06 

Алое 1.0 кор 10244              22,536.80 

Дефингидроамин 1%-1.0 кор 10,072              12,590.00 

Фуросемид 1%-2мл кор 8,707                9,577.70 

Метамизол натри 50%-2мл кор 10,627              34,006.40 

Лидокайн 2%-2мл кор 10,274              13,869.90 

Аминофиллин 2.4%-10мл кор 5,084              10,066.32 

Магнисульфат 25%- 10мл кор 13,649              29,277.11 

Инозин 2%-5.0 кор 30,605              60,597.90 

Кальцихлорид 10%-10мл кор 689                1,288.43 

Глюкоз 40%-10.0 кор 1,051                1,965.37 

Пирацетам 20%-5мл кор 26,318              57,899.60 

Бупивикайн 0.5%-2мл фл 2,900                4,785.00 

Фентанил 0.005%-2мл кор 2,366              28,368.34 

Морфин 1%-1 мл кор 5,187              49,240.19 

Трамадол кор 10,561              26,370.82 

Натри гидрокарбонат 4%-100мл фл 2,178                4,791.60 

Холимог шингэн 500мл фл 2,290                4,534.20 

Холимог шингэн 250 мл фл 2,500                5,500.00 

Калий смесь-250 фл 34,889              72,918.01 

Калий смесь-100 фл 8,694              15,388.38 

Калий хлор 7.5%-100 фл 6,160              12,320.00 

Лабор -250 фл 18,503              45,517.38 

Натрийн салицилат 10%-100 фл 9,572              17,277.46 

Маннитол 10% -500мл фл 270                1,350.00 

Маннитол 10%-250мл фл 12,521              40,067.20 

Глюкоз 20%-100 фл 1,180                1,191.80 

Глюкоз 10%-100 фл 7,380              13,284.00 

Глюкоз 10%-250 фл 980                1,911.00 

Глюкоз 10%-500 фл 610                1,372.50 

Холимог шингэн 250 мл фл 4,700                4,700.00 

Натрихлорид 0.9%-500мл фл 121,427              91,070.25 

Натрихлорид 0.9%-250мл фл 159,061            115,319.23 

Натрихлорид 0.9%-100мл фл 163,303            116,761.65 

Рингер /рингер лактат/ -500 мл фл 38,403              28,802.25 

Рингер /рингер лактат/ -250мл фл 59,802              43,356.45 

Глюкоза 5%-500 фл 3,410                2,557.50 

Глюкоза 5%-250 фл 10,642                7,715.45 

Глюкоза 5%-100 фл 12,239                8,750.89 

Декстран 40-500 фл 477                6,678.00 

Декстран 70-500 фл 393                5,109.00 

Декстран 40-250 фл 1,012              12,650.00 

Новокайн 0.25 % -100 фл 31,410              50,727.15 

Новокайн 2 % -100 фл 1,405                2,810.00 

Новокайн 0.5 % -100 фл 905                1,629.00 

Новокайн 1%-100 фл 1,625                3,250.00 

Гепарин 5000ед-1мл фл 14,670              22,005.00 

Декстран 70-250 мл фл 194                2,328.00 

Шприц 3 г ш 1,425,900            172,533.90 

Шприц 5 г ш 1,187,900            156,802.80 

Шприц 10 г ш 1,676,500            313,505.50 

Эх барихын цомог цомог 3,900              38,610.00 

Кесераво хагалгааны цомог цомог 3,080              56,918.40 

Нийт 2,649,501.62        

ХЯНАСАН:

Б.ГҮНДСАМБУУ

Б.ЖАВЗАН

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

10

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№32 Эх барих нэг удаагийн

хэрэгсэл

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Нуган трейд" 

ХХК, РД: 

2571595

8

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№22 Тарилгын бусад шингэнүүд

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Айвико-

Интернэшнл" 

ХХК, РД: 

5006368

9

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№23 Нэг удаагийн тариур

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Моносфарм 

трейд" ХХК, РД: 

2670712

6

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№20 Судсаар сэлбэх тарилгын

шингэнүүд

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Айвико-

Интернэшнл" 

ХХК, РД: 

5006368

7

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№21 Давс, ус, хүчил, шүлтийн

тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын

шингэнүүд

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Айвико-

Интернэшнл" 

ХХК, РД: 

5006368

4

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№8.2 Бусад тарилгын эмийн

хэлбэрүүд

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Моносфарм 

трейд" ХХК, РД: 

2670712

5

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№18.2 Мансууруулах болон

мэдээгүйжүүлэх эмүүд

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Айвико-

Интернэшнл" 

ХХК, РД: 

5006368

2

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№6 Амин дэм эрдэс бодисууд

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Моносфарм 

трейд" ХХК, РД: 

2670712

3

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№8.1 Хэсгийг мэдээгүйжүүлэх

амьсгалын замын үйл ажиллагаанд

нөлөөлөх тарилгын эмийн хэлбэрүүд

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Нахиа-Импекс" 

ХХК, РД: 

2048833

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЭЭС БАРАА ХУДАЛДАН АВСАН ТАЙЛАН
15

1

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

харьяа байгууллагуудын 2018 онд

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,

Багц№1.1 Нянгийн эсрэг бэлдмэл

2018 оны Улсын 

төсвийн урсгал 

зардал

12.5. Эм

"Нахиа-Импекс" 

ХХК, РД: 

2048833



МАЯГТ - 7

Үнэлгээний 

хороо 

байгуулсан 

огноо

Урилга 

нийтэлсэн 

огноо

Гэрээ 

байгуулах 

эрх олгосон 

огноо

Гэрээ 

дуусах 

огноо

Тендерийн 

хүчинтэй 

байх 

хугацаа

Тендерийн 

хүчинтэй байх 

хугацааг 

сунгуулсан эсэх 

/ тийм, үгүй/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Авто худалдааны цогцолборын дэд 

бүтцийн ажил /СХД/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.17 2018.05.25 - 2018.12.30 2018.06.25 2018.08.09 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

2 Цахилгаан генератор худалдан авах
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.05.01 - - 2018.05.31 2018.07.12 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

1 Багануур дүүргийн авто замын засвар
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.04 2018.04.11 2018.05.15 - 2018.05.11 2018.06.25 үгүй 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

2
Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 

дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

3
Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн 

барилгын их засвар

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.29 2018.05.17 - - 2018.06.18 2018.08.02 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

4 Тохижилтын ажил /БНД/ 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.29 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

5
Зөөврийн усан сан 1-р хороо / Хуцаа, 

Сургалтын задгай  хэсэг /
Харьцуулалтын арга 2018.03.29 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

6
Зөөврийн усан сан 3-р хороо / Талын 

толгой нугын тал  хэсэг /
Харьцуулалтын арга 2018.03.29 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

7

132-р цэцэрлэгийн 2 дугаар хороонд 

байрлах салбарын барилгыг өргөтгөх 

засварлах  

Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.21 - - 2018.03.29 2018.05.13 үгүй 0 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

8 ЗДТГ-ын дээврийн засварын ажил Харьцуулалтын арга 2018.03.14 2018.03.20 2018.04.03 2018.05.17 2018.03.29 2018.05.13 үгүй 3 - 2018.04.17 - Гэрээ хийгдсэн

9

Хүүхдийн зуслангийн тохижилтыг 

сайжруулж, шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжөөр хангана

Харьцуулалтын арга 2018.04.27 2018.05.09 2018.05.17 - 2018.05.16 2018.06.30 үгүй 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

10
Зөөврийн усан сан 1-р хороо / Хуцаа, 

Сургалтын задгай  хэсэгт /

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.04.03 2018.04.04 - - 2018.04.25 - - 1 - - -
Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

11

Дүүргийн хороолол доторхи авто замын 

засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.02 2018.02.07 2018.03.09 2018.04.16 2018.02.28 2018.04.14 үгүй 4 - 2018.03.16 - Гэрээ хийгдсэн

12
Нийтийн орон сууцны дээврийн засварын 

зураг, төсөв боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.02 2018.02.07 2018.03.09 2018.04.26 2018.02.28 2018.04.14 үгүй 4 - 2018.03.16 - Гэрээ хийгдсэн

Цахим 

системд 

тендерийн 

үр дүнг 

оруулсан 

огноо

Г
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Товч тайлбар

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

АВТО ХУДАЛДААНЫ ЦОГЦОЛБОР ОНӨААТҮГ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

д/д

Тухайн жилд худалдан авах бараа, 

ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо 

хэмжээ, хүчин чадал

Худалдан авах 

ажиллагаанд мөрдөх 

журам

ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдсан огнооноос 

хэтэрсэн хоног

Тендер 

хүлээн авах 

эцсийн 

хугацаа

Хүчинтэй байх хугацаа
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13
1,3,4,5-р хороонд явган хүний зам, 

гэрэлтүүлэг, тохижилт Багц-1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.16 2018.03.20 2018.04.24 2018.06.07 2018.04.20 2018.06.04 үгүй 3 - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

14
1, 3, 4, 5-р хороонд явган хүний зам, 

гэрэлтүүлэг, тохижилт Багц-2

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.16 2018.03.20 2018.04.24 2018.06.07 2018.04.20 2018.06.04 үгүй 2 - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

1
Багахангай дүүргийн авто замын засвар 

НЗСХ
Харьцуулалтын арга 2018.04.13 2018.04.20 2018.05.08 2018.06.05 2018.05.03 2018.06.17 үгүй 3 - 2018.05.18 - Гэрээ хийгдсэн

2

Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 

дугаар байрыг өргөтгөлийн барилгатай 

хүзүүвчээр холбох ажлыг эхлүүлэх /БХД, 2 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.05.08 - - 2018.06.07 2018.07.22 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

3 Зөөврийн тайз нийлүүлэх ажил Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.03.30 2018.04.20 2018.05.31 2018.04.10 2018.05.25 үгүй 0 - 2018.05.02 - Гэрээ хийгдсэн

4

Ногоон байгууламж нэмэгдүүлж, зам дагуу 

мод бут суулгах, зүлэгжүүлэх, хайсжуулах 

ажлын төсөв боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.01.19 2018.02.14 2018.03.24 2018.02.12 2018.03.29 үгүй 1 - 2018.02.26 - Гэрээ хийгдсэн

5

1 дүгээр хорооны 2,3,4,5,6-р байр, 2 дугаар 

хорооны 9,12,13,14-р байрнуудын гадна 

фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.01.22 2018.02.21 2018.03.31 2018.02.12 2018.03.29 үгүй 1 - 2018.03.09 - Гэрээ хийгдсэн

6
2 дугаар хорооны 7-р байрны гадна фасад 

засварлах зураг төсөв боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.01.25 2018.03.19 2018.05.31 2018.02.13 2018.03.30 үгүй 3 - 2018.04.03 - Гэрээ хийгдсэн

7

Хангай зөрлөгийн хүүхдийн тоглоомын 

талбай засварлах ажлын зураг төсөв 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.01.22 2018.03.20 2018.05.02 2018.02.19 2018.04.05 үгүй 1 - 2018.03.30 - Гэрээ хийгдсэн

8
Дүүргийн 1 дүгээр хорооны төвийн 

гэрэлтүүлэг сайжруулах ажил
Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

9
Ногоон байгууламж нэмэгдүүлж, зам дагуу 

мод бут суулгах, зүлэгжүүлэх, хайсжуулах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.04.13 2018.04.18 2018.04.30 2018.05.31 2018.04.26 2018.06.10 - 1 - 2018.05.23 - Гэрээ хийгдсэн

10
Төмөр замын клубын урд талын цагаан 

худгийг шинэчилж, тохижуулах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

- - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

11
Хангай зөрлөгийн хүүхдийн тоглоомын 

талбай засварлах ажил

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

- - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

1
Энэбишийн өргөн чөлөөний тохижилтын 

ажил /БГД/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

2 Агропаркийн сургалтын тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.20 - - 2018.05.21 2018.07.05 - 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

3

Баянгол хүүхдийн зуслангийн театрын 

барилга, гадна тохижилт /Улаанбаатар, 

Налайх дүүрэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.15 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

4
Хүүхэд залуучуудын соёлын ордоны тоног 

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.16 - - 2018.05.16 2018.06.30 - 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА



5

Хүүхдийн зуслангийн ордоны тоног 

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 

Баянгол зуслан/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.23 - - 2018.05.21 2018.07.05 - 2 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

6
ЗДТГ-ын 1 давхарын үүдний танхимын 

тохижилт засварын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.05.07 2018.05.17 - - 2018.05.24 2018.07.08 - 2 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

7

ЗДТГ-ын 1 давхарын үүдний танхимын 

тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах 

ажил

Шууд худалдан авах - - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

8
Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ-ын нийлэг 

хальсан хүлэмж авах зардал /35%/
Шууд худалдан авах - - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

9
Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ-ын нийлэг 

хальсан хүлэмжийг барьж гүйцэтгэх зардал 
Шууд худалдан авах - - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

10

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн 

хяналтын камерын ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ хариуцах байгууллагыг сонгон 

шалгаруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.08 2018.03.09 - - 2018.04.09 2018.07.02 - 3 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

11
Ахмад настны нөхөн сэргээх эмнэлгийн ор 

худалдан авах ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2017.03.30 - 2018.04.17 2018.05.26 2018.04.05 2018.05.20 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

12 Агропаркийн сургалтын төвийн барилга Харьцуулалтын арга 2018.05.15 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

13
20, 21 дүгээр байрны баруун талын явган 

хүний замын засвар, шинэчлэлтийн ажил
Харьцуулалтын арга 2018.05.07 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

14

52 дугаар байрны урд талын хүүхдийн 

тоглоомын талбайн засвар, шинэчлэлтийн 

ажил

Харьцуулалтын арга 2018.05.07 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

15
Арктай шар 11 дүгээр байрны дээврийн их 

засварын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.05.07 - - - 2018.06.04 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

16

Гранд плаза дэлгүүрийн урд 69 дүгээр 

байрны 3 дугаар орцны дээвэр засварын 

ажил

Харьцуулалтын арга 2018.05.07 - - - 2018.06.04 - - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

17 35г-р байрны дээвэр засварын ажил Харьцуулалтын арга 2018.05.07 - - - 2018.06.04 - - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

18
35а-р байрны 1 дүгээр орцны цахилгаан 

шатны засварын ажил
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

19
48, 46-р байрны дундах сагсан бөмбөгийн 

талбай байгуулах ажил
Харьцуулалтын арга 2018.05.07 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

20

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинэ 

технологийн ариун цэврийн байгууламж 

хийх ажил 

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

21
Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 

тохижилтын ажил
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

22
Тоглоомын талбайн засвар шинэчлэлтийн 

ажмл
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

23 Шаталсан явган хүний зам тавих ажил Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

24 31, 738 дугаар байруудад камержуулалт Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

25
Явган хүний шат, тэргэнцрийн зам тавих 

ажил
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил



26 Иргэний танхим шинээр байгуулах ажил
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.07 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

27 Зүлэг, цэцгийн үр худалдан авах Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

1
Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн их 

засварын ажил
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

2
Дүүргийн 1-р хороо 23-р байрны урд 

тоглоомын талбайн тохижилтын ажил
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

3
Дүүргийн 2-р хороо 2б хэсэгт гэрэлтүүлгийн 

ажил
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

4

Дүүргийн 4-р хороо 16-р хэсэг Гурван булаг 

дэлгүүрээс 2-р хороо хүртэлх 

гэрэлтүүлгийн ажил

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

5
Дүүргийн 5-р хороо Монелын 32-р 

гудамжны тохижилтын ажил
Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

6

Дүүргийн 5-р хороо 202-р байрны хойд 

талд хүүхдийн тоглоомын талбайн 

тохижилтын ажил

Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

7

Дүүргийн 9-р хороо Шархадны 55-р 

гудамжны зүүн үзүүрт цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн тохижилтын ажил

Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

8
Дүүргийн 10-р хороо 1 б хэсэгт 

гэрэлтүүлгийн ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
- - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

9

Дүүргийн 11-р хороо Баянзүрхийн 

ШНТовчоо орчмын төв зам дагуу хойд 

хэсэгт гэрэлтүүлгийн ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
- - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

10
Дүүргийн 13-р хороо 172-р цэцэрлэгийн 

баруун талд замын засварын ажил
Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

11 Дүүргийн 14-р хороонд гэрэлтүүлгийн ажил Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

12
Дүүргийн 15-р хороонд гэрэлтүүлэг, 

камержуулалтын ажил
Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

13
Дүүргийн 16-р хороо Сүүний 21, 22, 27-р 

байрны гадна гэрэлтүүлгийн ажил
Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

14

Дүүргийн 17-р хороо 8-р хэсэг ЭМ-9-р 

гудамжнаас ЭТ29-700-736 хүртэл 

гэрэлтүүлгийн ажил

Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

15
Дүүргийн 19-р хороо 15-р гудамж талбайн 

тохижилтын ажил
Харьцуулалтын арга - - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

16

Дүүргийн 21-р хороо 2-р хэсгийн 

36,37,39,40-р гудамжинд гэрэлтүүлгийн 

ажил

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

17
Дүүргийн НҮГ-т авто зам засварын тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.22 - 2018.03.26 2018.04.23 2018.03.26 2018.05.10 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

18

Дүүргийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх 

арга хэмжээнд хэрэглэх хэвийн боов 

нийлүүлэх ажил

Харьцуулалтын арга 2018.01.19 - 2018.01.30 2018.02.08 2018.01.30 2018.03.16 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

1 Өөрөө буулгагч /20-24 тн/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.03.22 2018.12.30 2018.03.09 2018.04.23 - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

2 Крантай автомашин
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.03.22 2018.12.30 2018.03.09 2018.04.23 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

3 Экскаватор
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.03.22 2018.12.30 2018.03.09 2018.04.23 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

ГЕОДЕЗИ, УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР ОНӨААТҮГ



4 Геодезийн хэмжилтийн багаж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.05 2018.05.15 2018.12.30 2018.03.09 2018.06.17 - 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

5 Ус зайлуулах шугам хоолойн их засвар
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 2018.04.16 2018.05.17 - 2018.05.16 2018.06.30 - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

6 Тээврийн хэрэгсэл /3ш/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 2018.04.16 2018.05.17 - 2018.05.16 2018.06.30 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

7 Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл Харьцуулалтын арга 2018.04.09 2018.04.12 - - 2018.04.20 2018.06.04 - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

8 Тавилга, эд хогшил Шууд худалдан авах - - - - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

9 Компьютер, техник хэрэгсэл Шууд худалдан авах - - - - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

10 Ширмэн шүүр, таг нийлүүлэх Харьцуулалтын арга 2018.04.16 - 2018.05.22 - 2018.04.25 - - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

1

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 

ашиглалтад байдаг замын байгууламжууд 

болох гэрэл дохио, теле камер, 

мэдээллийн самбар, зөрчлийн болон 

хөдөлгөөн мэдрэгч төхөөрөмжийн аюулгүй 

байдал, сүлжээний болон цахилгааны 

холболтын арчлалт хамгаалалтыг хийх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

2

Улаанбаатар хотын авто замын болон 

явган зорчигчийн гэрлэн дохио, хугацаа 

тоологч, хяналтын болон зөрчлийн 

камеруудын сэлбэг хэрэгсэл нөөцлөх, 

суурилуулах тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

3

Удирдлагын төв дэх серверүүд, програм 

хангамж, сүлжээ болон хамгаалалтын 

бусад тоног төхөөрөмжүүдийн арчлалт 

хамгаалалтыг хийх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

4

Гэрлэн дохиог удирдлагын төвөөс удирдах, 

хянах нөхцөлийг сайжруулах, холболтыг 

өргөтгөх, шилэн кабель татах ажил 

үйлчилгээ

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.12 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

5

Гэрлэн дохио болон хяналтын тоног 

төхөөрөмжүүдийн зохистой ажиллагаа, 

засвар арчлалт, хөгжүүлэлтийн сургалт 

/\/|'53!т \/15ит програм/

Нууцад хамаарах ажил 2018.03.12 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

6
Төвийн серверийн хөргүүр, хяналтын тоног 

төхөөрөмжүүдийг сайжруулах, шинээр авах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.05.07 - - 2018.06.07 2018.07.22 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

7
Хөдөлгөөн зохион байгуулах хяналтын 

төхеөрөмжүүдийн ширээ худалдан авах
Харьцуулалтын арга 2018.03.12 2018.05.21 - - 2018.05.28 2018.07.12 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

8

Замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал, 

ачаалалд дүн шинжилгээ хийх, урьдчилан 

тооцоолол боловсруулах дрон худалдан 

авах

Шууд худалдан авах 2018.03.12 - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

9

Торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг зөрчил 

гаргасан тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч, 

өмчлөгчийн хаягаар хүргэх үйлчилгээ

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.14 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ ОНӨҮГ



10 Багц даатгалын үйлчилгээ 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.25 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

1 Налайх дүүргийн авто замын засвар
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.23 - - 2018.05.23 2018.07.07 - 4 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

2
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, 

тохижилтын  ажил /НД/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) 2018.05.03 - - 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

3

1 дүгээр хорооны голын засмал замыг 

Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 

0.8 км замын зураг төсөв хийх 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.23 2018.03.29 2018.05.18 - 2018.04.30 2018.06.14 үгүй 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

4

1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад 

настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх, тоглоомын талбай байгуулах

Харьцуулалтын арга 2018.03.06 2018.03.06 2018.05.16 - 2018.03.23 2018.05.07 үгүй 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

5

2 дугаар хорооны орон сууцны 1-9 дүгээр 

байрны дунд ахмад настан, хүүхэд 

залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 

тоглоомын талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.04.30 2018.06.15 2018.04.04 2018.05.19 үгүй 2 - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

6

2 дугаар хорооны орон сууцны 23-31 дүгээр 

байрны дунд ахмад настан, хүүхэд 

залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 

тоглоомын талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.04.30 2018.06.15 2018.04.04 2018.05.19 үгүй 3 - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

7

2 дугаар хорооны орон сууцны 36 дугаар 

байрны ард ахмад настан, хүүхэд 

залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 

тоглоомын талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.04.30 2018.06.15 2018.04.04 2018.05.19 үгүй 3 - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

8

2 дугаар хорооны орон сууцны 40-41 дүгээр 

байрны дунд ахмад настан, хүүхэд 

залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 

тоглоомын талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.04.30 2018.06.15 2018.04.04 2018.05.19 үгүй 3 - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

9

2 дугаар хорооны орон сууцны 45-47 дүгээр 

байрны дунд ахмад настан, хүүхэд 

залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 

тоглоомын талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.06 2018.03.21 2018.04.30 2018.05.30 2018.04.04 2018.05.19 үгүй 2 - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

10
3 дугаар хороонд хог гаднаас ачдаг хогийн 

бункертэй болох 
Харьцуулалтын арга 2018.03.06 2018.03.07 2018.05.24 - 2018.03.19 2018.06.25 үгүй 0 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

11
3 дугаар хорооны Замчны хэсэгт хүүхдийн 

тоглоомын талбай байгуулах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

- - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

12 3 дугаар хороонд камержуулалт хийх Шууд худалдан авах 2018.02.26 2018.02.28 2018.03.16 2018.04.10 2018.03.09 2018.04.23 үгүй 3 - 2018.03.19 - Гэрээ хийгдсэн

13

4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны 

зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомын 

талбайг засч сайжруулан, ахмад настан 

хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх нарлах талбай  байгуулах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.05.02 - - - 2018.05.25 2018.07.09 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА



14

4 дүгээр хорооны Туулын 7 дугаар 

гудамжны зүүн хэсэгт байрлах ахмад 

настан, хүүхэд залуучуудын амралт, 

чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын 

талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.13 2018.03.21 2018.04.16 2018.05.10 2018.04.06 2018.05.21 үгүй 1 - 2018.04.23 - Гэрээ хийгдсэн

15

4 дүгээр хорооны Нисэх 11в гудамжны 

баруун үзүүрт байрлах ахмад настан, 

хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх тоглоомын  талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.13 2018.03.21 2018.04.16 2018.05.12 2018.04.06 2018.05.21 үгүй 1 - 2018.04.23 - Гэрээ хийгдсэн

16
4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны 

зүүн үзүүрт сагсны талбай барих

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.05.02 2018.05.16 - - 2018.05.25 2018.07.09 үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

17

5 дугаар хороо Гандан-ам хэсэгт ахмад 

настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.15 2018.03.21 2018.04.17 2018.05.24 2018.04.05 2018.05.20 үгүй 1 - 2018.04.23 - Гэрээ хийгдсэн

18

5 дугаар хорооны Гандан-Уул хэсэгт ахмад 

настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.03.15 2018.03.21 2018.04.17 2018.05.24 2018.04.05 2018.05.20 үгүй 1 - 2018.04.23 - Гэрээ хийгдсэн

19
6 дугаар хорооны Жо вангийн хөшөөний 

зүүн талд нийтийн бие засах газар барих

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.05.16 2018.05.18 - - 2018.05.24 2018.07.08 үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

20

7 дугаар хороонд гэрэлтүүлгийн ажил 

шинээр хийлгэхэд шаардлагатай бараа 

материал худалдан авах

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.05.15 2018.05.17 - - 2018.05.28 2018.07.12 үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

21
5 дугаар хорооны уурын зууханд БЗУИ 

маркийн зуух худалдан авах

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) - - 2018.01.25 - - - - - 2018.04.23 - Гэрээ хийгдсэн

22
Дүүргийн эмнэлэг, лабораторид тоног 

төхөөрөмж авах/ хүүхдийн аппарат/
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

23 Гэрэлтүүлгийн ажил хийх
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 2018.04.16 2018.05.23 - 2018.05.16 2018.06.30 үгүй 6 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

24

Дүүргийн хогийн цэгийг 2 дугаар 

зэрэглэлийн хогийн цэг болгох зураг төсөл 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.21 2018.05.23 - - - - - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

1

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын 

Материал шинжилгээний лабораторт 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгсэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.19 - - 2018.04.20 2018.07.27 - 0 - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

2 Дугуйн зам хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

3 Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилга
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.26 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

4
БЗД, 6 дугаар хороо, 21 дүгээр сургуулийн 

баруун талаар холбоос шинэ зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.11 2018.06.20 2018.03.26 2018.05.10 - 2 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

5

БГД, 10, 22 дугаар хорооны дундуур 

/М.Энхболд/ зам дагуу Хасбаатарын 

гудамжны уулзвараас 22 дугаар хорооны 

байр хүртэлх явган хүний зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.04.11 2018.07.05 2018.04.06 2018.05.21 - 2 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

6
БГД, 17 дугаар хороо, 7 дугаар төв, 70/2 

дугаар байрны шинэ авто зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.19 2018.05.08 2018.07.20 2018.04.20 2018.06.04 - 4 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР



7
СБД, 1 дүгээр хороо, Замын цагдаагийн 

албаны өмнө зогсоолын орц гарц зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - - - - - - - - 2018.12.30 - Гэрээ хийгдсэн

8

СБД, 1 дүгээр хороо, Замын цагдаагийн 

гүүрэн гарцын орчимд шинээр баригдах 

туслах орц гарц зам ("С" рамп орчимд 

"Таван богд" ХХК-ны зүүн талын шинээр 

баригдах чулуун зам ); СБД, 1 дүгээр 

хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын 

орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц 

зам ("В" рамп орчимд буюу Соёл амралтын 

хүрээлэн хэсгийн орц гарц зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.11 2018.06.20 2018.03.26 2018.05.10 - 1 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

9

ХУД, 15 дугаар хороо, Замын цагдаагийн 

гүүрэн гарцын орчимд шинээр баригдах 

туслах орц гарц зам ("А" рамп орчимд 

Нарны замын урд талын орц гарц зам)

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.11 2018.06.20 2018.03.26 2018.05.10 - 2 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

10

ЧД, 16 дугаар хороо, 139 дүгээр бага 

сургууль, 221 дүгээр цэцэрлэгийн 

цогцолборын урд талын автомашины 

зогсоол

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.04.11 2018.08.01 2018.04.06 2018.05.21 - 6 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

11

НД, 2 дугаар хороо, ‘Алтанговь" рестораны 

урд уулзвараас Цагдаагийн хэлтэс хүртэлх 

шинэ авто зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.11 2018.06.20 2018.03.26 2018.05.10 - 4 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

12
БХД, 2 дугаар байрны урд талын зам 

засвар

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.11 2018.06.20 2018.03.26 2018.05.10 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

13

БГД, 2 дугаар хороо, Цагдаагийн 1 дүгээр 

хэлтсээс 26 дугаар байрны зүүн тал, Төмөр 

замын урд талбай, Энхтайвны өргөн чөлөө 

хүртэл авто зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.11 2018.06.20 2018.03.26 2018.05.10 - 5 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

14

БГД, 23 дугаар хороо, Хорооны цогцолбор 

байрны баруун талын замын холбогдоогүй 

хэсгийн авто зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.11 2018.07.28 2018.03.26 2018.05.10 - 6 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

15

СБД, 20 дугаар хороо, Сзлбэ зуслан 

/хуучнаар/-гийн зүүн талаар үргэлжпэх авто 

зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.05.08 - - 2018.06.11 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

16

БЗД, 5, 22 дугаар хороо, Монелийн 

уулзвараас урагш УСУГ-ын авто баазын 

өмнөх уулзвар хүртэлх зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.22 2018.04.17 2018.07.05 2018.03.26 2018.05.10 - 6 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

17

ЧД, 7 дугаар хороо, Далан давхрын шинэ 

авто замаас 224 дүгээр цэцэрлэг хүртэлх 

шинээр баригдах 1.2 км авто замын эхний 

шатны ажил /1 дүгээр хэсэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.27 2018.05.08 2018.08.10 2018.04.27 - - 5 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

18
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 1/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 4 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

19
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 2/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

20
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 3/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 1 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

21
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 4/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 4 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

22
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 5/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн



23
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 6/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

24
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 7/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 7 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

25
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 8/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

26
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 9/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 4 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

27
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 10/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 8 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

28
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 11/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 2 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

29
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 12/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

30
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 13/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

31
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /НӨХӨӨС БАГЦ 14/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 - - 2018.03.30 2018.07.26 - 3 - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

32
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /ЗААДАС БАГЦ 1/ 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - - - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

33
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /ЗААДАС БАГЦ 2/ 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - - - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

34
Хотын авто зам, замын байгууламжийн 

засвар, арчлалт /ЗААДАС БАГЦ 3/ 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - - - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

35

Төвийн дүүргүүдийн орон сууцны хороолол 

доторх авто замын нөхөөс (БГД, ЧД) 

/БАГЦ1/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 3 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

36

Төвийн дүүргүүдийн орон сууцны хороолол 

доторх авто замын нөхөөс (БЗД, СБД) 

/БАГЦ2/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 2018.04.13 2018.06.14 2018.03.30 2018.05.14 - 1 - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

37

Төвийн дүүргүүдийн орон сууцны хороолол 

доторх авто замын нөхөөс (СХД, ХУД) 

/БАГЦ3/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.02.27 - - 2018.03.30 2018.07.09 - 0 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

38

4. УУЛЗВАР ГАРЦУУДАД ТЭРГЭНЦЭРТЭИ 

ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН НАЛУУ ЗАМ 

ГАРГАХ АЖИЛ /Ш/

Харьцуулалтын арга 2018.02.13 2018.05.23 - - 2018.05.30 - - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

39
Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны өргөн 

чөлөөний авто замын нөхөөсний ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.07.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

40
Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны өргөн 

чөлөөний авто замын заадасны ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.05.25 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

41
Хотын гол болон туслах гудамж замуудын 

арчлалтын ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.12.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

42 Гүүрэн гарцын засварын ажил
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.08.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

43

Сэлбэ гол дээр 30 у/м түр төмөр гүүр 

байрлуулах /зураг төслийн хамт/ 

байрлуулах ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.08.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн



44 Гүүрэн гарцын ашиглалт, засварын ажил
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.12.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

45 Яармагийн түр гүүрний арчлалтын ажил
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.12.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

46
Гүүрэн гарцын хэв гажилтын заадас 

засварлах ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.06.15 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

47
Гүүрэн болон нүхэн гарцад хамгаалалтын 

оврын хаалт байрлуулах ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.06.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

48
Гүүрийн техник ашиглалтын түвшин 

тогтоох ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.06.15 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

49
Төмөр зам доогуурх авто машины нүхэн 

гарцын засвар, арчлалтын ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 15/02/2019 2018.06.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

50 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц1/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.05.04 2018.07.02 2018.04.06 2018.05.21 Тийм 5 - 2018.05.25 -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

51 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц2/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.05.04 2018.07.02 2018.04.06 2018.05.21 Тийм 7 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

52 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц3/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.05.04 2018.07.02 2018.04.06 2018.05.21 Тийм 7 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

53 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц4/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.05.04 2018.07.02 2018.04.06 2018.05.21 Тийм 6 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

54 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц5/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.05.04 2018.07.02 2018.04.06 2018.05.21 Тийм 6 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

55 Авто замын тэмдэглэгээний ажил /багц6/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.05.04 2018.07.02 2018.04.06 2018.05.21 Тийм 4 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

56

Чингисийн өргөн чөлөө /Төв шуудангийн 

уулзвар-120-н аюулгүйн тойрог-Яармагийн 

гүүр/, Энхтайваны өргөн чөлөө /Таван 

шарын төмөр замын гарамны уулзвараас-

Ботаникийн нийтийн тээврийн эцсийн 

буудал хүртэл/ авто замын тэмдэглэгээний 

ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.07.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

57
Борооны ус зайлуулах шугам худгийн 

засвар, нөхөн сэргээлтийн ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.10.01 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

58

БЗД, 1 дүгээр хороо, Токиогийн гудамж, Е 

Март дэлгүүрийн хойд уулзварын авто 

замын борооны ус зайлуулах шугамын 

засвар шинэчлэлтийн ажил /1 дүгээр хэсэг/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.10.01 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

59

БЗД, 25 дугаар хороо, Ногоон төгөл хотхон 

руу ордог хэсгийн авто замын борооны ус 

зайлуулах шугамын ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.10.01 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

60

СХД, 12 дугаар хороо, 1 дүгээр хороолол, 

Саппорогийн арын 1а байр орчмын зам 

талбайн борооны ус зайлуулах шугамын 

ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.09.03 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

61

СХД, Баянхошуу, 7 дугаар хорооны авто 

замын эргэлт дээрх борооны ус зайлуулах 

шугамын төгсгөл хэсгийн ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.10.01 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

62

Энхтайваны гүүрийн зүүн талын нүхэн 

гарцын борооны ус зайлуулах шугамын 

гаргалгаа хэсгийн ажил болон насос станц 

барих

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.09.03 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн



63

Усны гудамжны борооны ус зайлуулах 

шугамын төгсгөл хэсгийн шугамын 

шинэчлэлтийн ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.09.03 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

64

БЗД, 21 дүгээр хороо, Ганц худгийн авто 

замын борооны ус зайлуулах шугамын 

ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.09.03 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

65

БЗД, 5 дугаар хороо, дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн баруун талаар өгссөн авто 

замын дунд хэсгийн борооны ус зайлуулах 

шугамын ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.05.31 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

66

БЗД, 14 дүгээр хороо, Хилийн цэргийн 

удирдах газрын баруун талаас Энхтайваны 

өргөн чөлөөг хөндлөн гарч буй 6-р 

коллекторын гаргалгаа хэсгийн шугамын 

засвар шинэчлэлтийн ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.06.08 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

67

БЗД, 26 дугаар хороо, Нийслэл хүрээ өргөн 

чөлөөний авто замын борооны ус 

зайлуулах шугамын ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.10.01 2018.03.30 2018.05.14 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

68 Авто замын тэмдэгийн ажил
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.12.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

69 Туузан хаалтын ажил
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.12.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

70 Тэмдэг тоноглол, хайсны арчлалтын ажил
Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.13 - 2018.02.15 2018.12.10 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

71
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын 

зогсоол /багц1/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.04.30 2018.06.05 2018.04.09 2018.05.24 - - - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

72
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын 

зогсоол /багц2/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.04.30 2018.06.05 2018.04.09 2018.05.24 - - - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

73
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын 

зогсоол /багц3/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.13 2018.03.06 2018.04.30 2018.06.05 2018.04.09 2018.05.24 - - - 2018.05.25 - Гэрээ хийгдсэн

74
Авто замын сүлжээний мэдээллийн 

сангийн баяжуулалт хийх

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.13 2018.04.25 - - - - - 6 - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

75

Улаанбаатар хотын гол гудамж замын 

болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний 

эрчмийн ээлжит тооллого 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.13 2018.04.25 - - - - - 5 - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

76
Махатма Гандигийн гудамжийг Нарны 

замтай холбох 0.41 км түр зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 - - 2018.05.15 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

77

Махатма Гандигийн гудамж-Нийслэл хүрээ 

өргөн чөлөө— Удирдлагын академийн 

гудамжтай холбох 0.7 км түр зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 - - 2018.06.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

78

Рапид харш хорооллын авто замыг 

Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөтэй холбох 15 

у/м түр зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 - - 2018.06.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

79

Махатма Гандигийн гудамж-Нийслэл хүрээ 

өргөн чөлөөний авто замтай холбох 0.53 км 

түр зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 - - 2018.06.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

80

Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөг Удирдлагын 

академийн гудамжтай холбох 0.32 км түр 

зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 - - 2018.06.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

81
Хүннүгийн гудамж-Саруул хотхон-

Соёолжийн гүүр хүртэлх 0.32 км авто зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 - - 2018.06.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

82

Авто замчдын гудамжийг Сэлбэ гол 

дээгүүр 13 дугаар хорооллын замтай 

холбох 0.14 км авто зам

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.06 - - 2018.06.01 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн



83

ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖУУДАД 

ШОРОО АСГАХ, ТҮРЭХ, ТЭГШЛЭХ /СХД, 

6. 7, 24 ДҮГЭЭР ХОРОО/ БАГЦ1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.19 - 2018.04.13 2018.06.04 2018.04.06 - - 6 - 2018.05.24 - Гэрээ хийгдсэн

84
21, 22, 31 дүгээр байрнуудын дундах авто 

замыг засварлах /СБД, 9 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 - - - - - - - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

85 Хатуу хучилттай зам /СБД, 18 дугаар хороо/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.05.28 - - 2018.06.29 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

86
Явган хүний зам засварлах /СБД, 6 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 - - - - - - - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

87

Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Гачууртын 

уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар 

хүртэлх 20.9 км авто зам барих төслийн 

монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.28 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

88

Толгойт-Орбит чиглэлийн авто замын 

уулзвараас Орбит-Баянголын уулзвар 

хүртэлх авто замын их засвар 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.05.04 - - 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

89

Хорооллын доторх авто замын засвар 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4 

дүгээр хорооны байруудын доторх 

холбосон зам, 03, 60, 33, 34, 7-3 дугаар 

байр, 49, 72, 64, 65, 66, 76 дугаар байр, 2а, 

3а, 52 дугаар байр/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.04.23 - - 2018.05.23 2018.07.07 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

90

Бага тойруугийн байруудын дундах авто 

зам болон явган хүний замын засвар 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.04.14 2018.05.28 - 2018.05.14 2018.06.28 - 5 - 2018.05.28 -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

91

Хорооллын доторх авто замын засвар,  

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар 

хороо, 11, 14, 20, 30 дугаар байр/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.05.04 - - 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

92

Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 

км /Улаанбаатар, сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 

10 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

93

Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км 

/Улаанбаатар, баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

1

Байгаль орчны төрийн хяналтад ашиглах 

туулах чадвар сайтай, нэмэлт тоноглолтой 

автомашин /1ш/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.21 2018.03.26 - - 2018.04.26 2018.07.14 үгүй - 2 - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

2
Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын 

судалгаа

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.27 2018.04.02 - - 2018.06.04 2018.07.19 үгүй 3 2 - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

3
Ногоон бүсийн усны чанарт хяналт, 

шинжилгээ хийх

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.21 2018.04.02 - - 2018.06.04 2018.07.19 үгүй 3 2 - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

4 Эвдэрсэн газрын тооллого

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.21 2018.04.20 - - 2018.06.04 2018.07.19 үгүй 11 1 - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР



5

Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын 

судалгаанд тулгуурлан тэмцлийн ажил 

явуулах

Харьцуулалтын арга 2018.03.21 2018.04.18 2018.05.03 2018.10.01 2018.04.25 2018.05.14 үгүй 3 1 2018.05.17 - Гэрээ хийгдсэн

6

Усан сан бүхий газрын онцгой болон 

энгийн хамгаалалтын бүсрүү орсон орц, 

гарцыг хаах, мэдээлэх тэмдэг байршуулах

Харьцуулалтын арга 2018.03.21 2018.04.10 2018.05.08 2018.08.01 2018.04.17 2018.05.18 үгүй 3 1 2018.05.22 - Гэрээ хийгдсэн

7 Мотоцикл /14ш/, Мотоциклын дугуй /40ш/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.21 2018.03.26 - - 2018.04.26 2018.07.14 үгүй - 2 - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

8 Налайх дүүргийн нөхөн сэргээлт
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.21 2018.05.09 - - 2018.06.10 2018.07.25 үгүй - 1 - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

9
Нэн ховор, ховор ургамлын зүйлийн болон 

хар шорооны нөөцийн судалгаа

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.22 - - - 2018.05.25 2018.06.17 үгүй 5 1 - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

10

Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг 

саармагжуулах арга зүй, технологийг 

зонхилох тус бүрээр боловсруулж, 

нэвтрүүлэх 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.22 - 2018.05.11 2018.08.30 2018.05.02 2018.05.16 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

1 Өндрийн геоидын загварыг сайжруулах
Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.05 - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

2

Геодези зураг зүйн мэдээллийн улсын 

нэгдсэн санд төвлөрүүлснээс  бусад нутаг 

дэвсгэрт М1:2000-ийн зураглал үйлдэж, 

зохих журам стандартын дагуу орон зайн 

мэдээллийг бүрдүүлэх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.05 - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

3

Улаанбаатар хотын 2017 оны намар, 2018 

оны хаврын үеийн өндөр нарийвчлалын 

сансарын зураг

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.23 - 2018.04.30 2018.06.11 2018.04.23 2018.06.07 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

1

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны 

орон сууцны 14 дүгээр хорооллын "Е" 

хэсэгчилсэн талбайн цахилгааны хаалттай 

дэд өртөө 2*400кВА-1ш, хуваарилах 

байгууламж РП-1ш, гадна холбооны ажил 

/Төсөл хэрэгжүүлэгч "Зургаан талт” ХХК/.

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

2

Дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн 

инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд 

бүтцийн төв" ий барилга угсралтын ажил 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.06 - - - 2018.04.30 2018.06.14 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

3
Дэд бүтцийн төв байгуулах СХД 4 хороонд 

нэмэлт зураг төсл боловсруулах ажил

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

4
Дэд бүтцийн төв байгуулах ХУД 9 хороонд 

нэмэлт зураг төсл боловсруулах ажил

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН АЛБА

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ДЭД БҮТЦИЙН ГАЗАР



5
Дэд бүтцийн төв байгуулах БЗД 23 хороонд 

нэмэлт зураг төсл боловсруулах ажил

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

6
Дэд бүтцийн төв байгуулах СБД 18 хороонд 

нэмэлт зураг төсл боловсруулах ажил

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

7

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны 

орон сууцны 14 дүгээр хорооллын "Е" 

хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан, ус 

хангамж, холбооны шугам сүлжээний ажил 

/Төсөл хэрэгжүүлэгч ”Цагаан хуаран 

консалтинг” ХХК/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

1
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 
(blank) - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 
2

CS-01: ТЗА-ны 3 корридорын дэд бүтэц,  

системийн нарийвчилсан инженерийн зураг 
АХБ-ны ХАА-ны журам 2018.04.19 - - - 2018.05.21 - - 3 - - үгүй

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа
3 CS03-01: Нийтийн Тээврийн мэргэжилтэн АХБ-ны ХАА-ны журам 2018.05.21 - - - 2018.06.13 2018.07.28 - - - - үгүй

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа
4

CS-04: Ухаалаг Тээврийн Систем (УТС)-ийн 

мэргэжилтэн
АХБ-ны ХАА-ны журам 2018.05.21 - - - 2018.06.13 2018.07.28 - - - - үгүй

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

1
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтны 

халдавт өвчин дамжин тархахаас 

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) - - - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

1

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад хэрэглэж буй програм 

хангамжуудыг холбож, нэгдсэн 

платформыг шинээр бий болгож, үе шаттай 

хөгжүүлэх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

2

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын мэдээллийн санг шинээр 

үүсгэж, цахим үйлчилгээний дэд бүтэцтэй 

холбох, нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэн үе 

шаттай хөгжүүлэх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

3

Нийслэлийн үйлчилгээний дотоод хяналт 

удирдлагын систем бий болгох, цахим 

үйлчилгээний ухаалаг нэгдсэн системийн 

дэд бүтцийг үүсгэж, төрийн мэдээллийн 

системтэй холбож нийтийн хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

4

Нийслэлийн хэмжээний сургуулийн өмнөх 

боловсролын хүүхдийн мэдээллийн санг 

үүсгэж эцэг эхчүүдийг мэдээллээр хангах 

гар утасны аппликейшн хөгжүүлж, 

бүртгэлийн системийн нэмэлт хөгжүүлэлт 

хийж нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Төрийн нууцад 

хамаарах ажил
2018.03.20 - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

5
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн 

газрын материаллаг баазыг бэхжүүлэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 2018.04.10 - 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

6
Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим 

үйлчилгээний системийн хөгжүүлэлт III шат

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.07 2018.04.11 - 2018.12.30 - - - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

НИЙСЛЭЛИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР



7

Албан хэрэг хөтлөлтийн систем, 

"Байгууллагын архивын систем"-ийн 

нэмэлт хөгжүүлэлт, системийн аюулгүй 

ажиллагааг хангах програм хангамжийн 

нэмэлт хөгжүүлэлт, Тоон гарын үсгээр 

баталгаажсан цахим албан хэрэг 

хөтлөлтийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.13 2018.04.11 - 2018.12.30 - - - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

8

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын мэдээллийн аюулгүй 

байдлыг хангах ажлын талбарын 

удирдлагыг нэвтрүүлэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 2018.04.10 2018.04.19 2018.12.30 2018.04.18 2018.06.02 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

9

Төрийн үйлчилгээнд цахим төлбөр 

тооцооны систем, тоон гарын үсгийг 

нэвтрүүлэх 2 дугаар шат /3000 албан хаагч/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

10

Орон зайн мэдээллийн систем суурилсан 

нийслэлийн дундын мэдээллийн санг 

өргөжүүлж дэд сангууд үүсгэх, хяналт 

удирдлага, дүн шинжилгээ хийж нийтийн 

хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.20 - 2018.12.30 2018.05.22 2018.07.06 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

11

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн 

газрын орон зайн дундын мэдээллийн 

сангийн дэд бүтэц, програм болон техник 

хангамжийн өргөтгөл, сургалт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.07 2018.04.10 - 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

1 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, оношлуур
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.14 2018.03.14 2018.05.01 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 үгүй 6 - - - Гэрээ хийгдсэн

2 Суурин компьютер
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.14 2018.03.14 - 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 Тийм 4 - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

1

Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар 

байрны хэрэгцээний халуун усны шугам 

шинээр хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.10 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

2
Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр 

байрны дугуй шатны засварын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.04.10 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

3
Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар 

байрны төв хаалганы засварын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.04.10 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

4

Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар 

байрны авто гражийн шал, хаалганы 

засварын ажил

Харьцуулалтын арга 2018.04.10 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

1

Яармагийн спорт цогцолборын орчмын 

шинэ суурьшлын бүсэд орлогод нийцсэн 

орон сууцыг хөгжүүлэх төслийн гадна 

инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг 

төсөл, барилга угсралт 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, 

Ханын материалын орчимд хэрэгжүүлэх 

"Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх" 

төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн 

ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын 

ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 2018.04.18 - 2019.04.01 2018.05.21 2018.07.05 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ ОНӨААТҮГ



3

Байгууллагын цахим хуудас мэдээллийн 

санг шинэчлэх, гар утсанд суурилсан 

программ хангамж боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.04.20 2018.05.28 - - 2018.06.11 2018.07.26 - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

4 Нүүрс худалдан авах бараа Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

1 Шүд эрүү нүүрний төвийн барилга 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.23 - - 2018.05.24 2018.07.08 - 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

2

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 

ор/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.16 2018.04.23 - - 2018.05.24 2018.07.08 - 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

1
“Улаанбаатар Инноваци хөгжлийн төв”-ийн 

техник, тоног төхөөрөмж

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.10 2018.03.26 - - 2018.04.26 2018.06.10 - 4 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

1

Хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын 

хүрээнд хотын шинэ дэд төвд нийслэлийн 

нутгийн захиргааны төвийг байгуулах зураг 

төсөв 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.07 2018.04.04 - - 2018.05.30 2018.07.14 үгүй 3 2 - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

2

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртлэх 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

3

Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны 

нутаг дэвсгэрт 1,2,3,4,6,9,10 дугаар байрны 

барилгын судалгаа, загвар зураг төсөв 

боловсруулах ажил

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.20 2018.02.23 2018.04.24 - 2018.04.09 2018.05.24 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

4

Монгол наадам үндэсний спорт 

цогцолборын хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний тодотгол боловсруулах 

ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) - - 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

5

Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн 

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж 

паспортжуулах ажил 

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) - - - - - - - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

6

Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны 

ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 

зориулалттай Худаг усны 36, Дулааны 18 

айлын 18 дугаар барилгын судалгаа, 

загвар зураг төсөл боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

1

Баруун уулын үерийн хамгаалалтын 

сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/  11.0 

км

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.22 2018.03.12 - - 2018.04.12 2018.05.27 - 5 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

2

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга 

байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 

1,2,3,20 дугаар хороо/ 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.22 2018.03.20 2018.04.23 - 2018.04.19 2018.06.03 - 6 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

3 Ус түгээх байр /СХД, 22 дугаар хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.03.05 2018.06.15 2018.02.13 2018.03.29 - 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

4

Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 

дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг 

буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга, 

байгууламж барих /ХУД, 5 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 2018.02.21 2018.04.02 2018.07.20 2018.03.25 2018.05.09 - 1 1 - - Гэрээ хийгдсэн

5
Гандангийн дэнжийн гэр хорооллын 

инженерийн дэд бүтцийн ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨҮГ

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИНОВАЦИЙН ГАЗАР



6
Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төв 

/ЧД, 14 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

7

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 

гадна түшиц хананы ажил /ЧД, 12 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

8
UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын 

ажил 695м /ХУД, 15 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 2017.02.21 2018.05.17 -

2018.03.25
2018.06.04 - 2 2 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

9

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, 

тохижилтын  ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

10

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, 

тохижилтын  ажил /БЗД, 8, 12 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.21 2018.06.12 2018.02.14 2018.03.31 үгүй 2 1 - - Гэрээ хийгдсэн

11 Ус түгээх байр /БЗД, 20 дугаар хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.20 2018.06.30 2018.02.13 2018.03.29 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

12
Тоглоомын талбайн тохижилт/ БЗД, 23 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.21 2018.05.31 2018.02.14 2018.03.30 - 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

13
Тоглоомын талбайн тохижилт/ БЗД, 28 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.21 2018.05.31 2018.02.14 2018.03.30 - 2 1 - - Гэрээ хийгдсэн

14
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах  

/СХД, 3 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.23 2018.04.30 2018.02.15 2018.04.01 үгүй 1 1 - - Гэрээ хийгдсэн

15 Ус түгээх байр /СХД, 2 дугаар хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.20 2018.07.30 2018.02.13 2018.03.29 үгүй 2 1 - - Гэрээ хийгдсэн

16

Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, 

иргэний танхимд номын сан байгуулах 

/СХД, 2, 3 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.23 2018.04.22 2018.02.15 2018.04.01 үгүй 2 1 - - Гэрээ хийгдсэн

17
Хүүхдийн тоглоом худалдан авч, 

суурилуулах /СХД, 12 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.23 2018.05.01 2018.02.15 2018.04.01 үгүй 1 1 - - Гэрээ хийгдсэн

18
Хөл бөмбөгийн талбай засварлах /СХД, 13 

дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.21 2018.06.01 2018.02.14 2018.03.30 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

19

Авто машины зогсоол байгуулах /СХД, 14 

дүгээр хороо, 12, 13 дугаар байрны 

орчимд/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

20
Хорооны байрны тохижилт, тоног 

төхөөрөмж /СХД, 15 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.23 2018.04.30 2018.02.15 2018.04.01 үгүй 1 1 - - Гэрээ хийгдсэн

21
Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /СХД, 14 

дүгээр хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.23 2018.06.01 2018.02.21 2018.04.07 үгүй 2 1 - - Гэрээ хийгдсэн

22 Ус түгээх байр /СХД, 21 дүгээр хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.03.05 2018.06.30 2018.02.20 2018.04.05 - 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

23
188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим 

тохижуулах /СХД/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.23 2018.04.16 2018.02.15 2018.04.01 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

24 Ус түгээх байр /1ш / /СБД 15 дугаар хороо/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 - 2018.04.13 2018.08.01 2018.03.26 2018.05.09 - 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

25 Ус түгээх байр /1ш / /СБД 16 дугаар хороо/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.26 - 2018.04.13 2018.07.30 2018.04.13 2018.05.27 - 2 1 - - Гэрээ хийгдсэн

26

Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон 

дунд анхааруулах самбар байрлуулах 

/ХУД, 1, 15 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.28 2018.06.10 2018.02.15 2018.04.01 үгүй 1 1 - - Гэрээ хийгдсэн

27
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт 

/ХУД, 1 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.21 2018.06.10 2018.02.14 2018.03.27 үгүй 2 1 - - Гэрээ хийгдсэн

28 Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15 дугаар хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.02.28 2018.05.30 2018.02.15 2018.04.01 үгүй 1 1 - - Гэрээ хийгдсэн

29

Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний 

ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний 

барилга угсралтын ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

30

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Арьс 

ширний ажилчдын орон сууцны орчмын 

төлөвлөлтийн инженерийн шугам 

сүлжээний ажлын зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.13 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа



31

БГД-ийн 20 дугаар хороо, 47 дугаар 

цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг үндсэн 

барилгатай холбох хүзүүвчийн барилга

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

1

Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн 

менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.03.15 2018.05.07 - 2018.04.16 2018.05.31 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

2
Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /ХУД, 13 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.09 2018.03.29 2018.05.22 2018.12.30 2018.04.30 2018.06.14 - 6 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

3

Нийслэлийн эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний зориулалтын автомашин 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.09 2018.03.01 - - 2018.04.02 2018.07.05 - 0 - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

4
Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн 

автомашины GPS төхөөрөмж /85ш/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.09 2018.03.01 2018.04.24 - 2018.04.02 2018.05.16 Тийм 4 1 - - Гэрээ хийгдсэн

5
Сургуулийн автобус төслийг хэрэгжүүлэх 

/3ш/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.04.16 2018.12.30 2018.03.23 2018.05.07 - 3 - 2018.04.16 -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

6
40 дүгээр сургууль /Баянгол дүүрэг, 15 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.05.07 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

7
17 дугаар сургууль /Чингэлтэй дүүрэг, 13 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.05.07 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

8
60 дугаар сургууль /Хан-Уул дүүрэг, 7 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.05.07 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

9
188 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан 

дүүрэг, 22 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.05.07 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

10
127 дугаар сургууль /Баянзүрх дүүрэг, 21 

дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.05.07 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

11

135 дугаар сургууль, 219 дүгээр 

цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 10 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.05.07 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

12
194 дүгээр цэцэрлэг /Багануур дүүрэг, 5 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 - 2018.05.07 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

13
Монголын Хүүхдийн ордны их засвар, 

техник, тоног төхөөрөмж /СБД/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.05.04 - - 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

14
"Нийгмийн хамгааллын тусгай төв"-ийн  

шаардлагатай тоног төхөөрөмж
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 2018.03.16 2018.03.30 2018.05.10 2018.03.26 2018.05.28 үгүй 3 1 2018.03.30 -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

15

Нийтийн тээврийн эцсийн зогсоолын 

зорчигч, тээвэрчдэд зориулсан 

үйлчилгээний цогцолборуудын засвар

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

16

Төрийн үйлчилгээний цогцолборын 

барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

17

Туул зөрлөг орчмын үерийн далан, 800 м  

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

18

Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт  

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 

дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

19
Ус зайлуулах шугам /Улаанбаатар, 

Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

20
Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

21

Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, 

Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Тогос уул 

хэсэг/

Шууд худалдан авах 2018.03.09 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР



22
Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, 

Бэянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - - - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

23

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 

байруудын дээврийн засвар /Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 15, 17 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.05.04 - - 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

24

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 52 дугаар 

сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.29 - - 2018.04.30 2018.08.09 - 0 - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

25

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар 

сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.05.08 - 2018.04.13 2018.05.28 - 5 - - - Гэрээ хийгдсэн

26

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар 

сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.29 2018.05.24 - 2018.04.30 2018.06.14 - 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

27

Сургуулийн барилгын өргөтгөл 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр 

сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.30 - - 2018.05.31 2018.07.15 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

28

Сургуулийн барилга. 640 суудал 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

29

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 

Ирээдүй 1 дүгээр бага сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.05.08 - 2018.04.13 2018.05.28 - 6 - - - Гэрээ хийгдсэн

30

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 

барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 

11 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

31

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 

барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 

12 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

32

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 

барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 

14 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

33

Сургуулийн спорт заалны барилга 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Ганзам 

сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.12 - - 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

34

Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны 

барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг, Ирээдүй 2 дугаар бага сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.05.16 - 2018.04.13 2018.05.28 - 8 - - - Гэрээ хийгдсэн

35

Сургуулийн спорт заалны барилга 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар 

сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

36

Сургуулийн спорт заалны барилгын 

өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 

88 дугаар сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

37

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор 

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 

дугаар цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

38

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 66 дугаар 

цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

39

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125 

дугаар цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

40

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

41

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.29 2018.05.21 - 2018.04.30 2018.06.14 - 4 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн



42

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 

дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

43

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.29 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 12 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

44

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.15 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

45

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар 

хороо, Гандангийн дэнж/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

46

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

47

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 73 дугаар 

цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

48

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 

дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

49

Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн 

тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 

143 дугаар цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.14 2018.05.16 - 2018.04.13 2018.05.28 - 10 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

50

Цэцэрлэгийн барилга, 175 ор 

/Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

51

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Жаргалант 

тосгон, 116 дугаар цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.03.29 2018.05.21 - 2018.04.30 2018.06.14 - 6 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

52
Сагсны талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх 

дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.02 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

53 Багц №1: Нянгийн эсрэг бэлдмэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 1 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

54 Багц №1.1: Нянгийн эсрэг бэлдмэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 5 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

55
Багц №2: Нянгийн болон вирусын эсрэг 

бэлдмэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

56 Багц №3: Нянгийн эсрэг бэлдмэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

57 Багц №4: Зүрх судасны эмүүд
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

58
Багц №5: Цусны даралт бууруулах болон 

зүрх судасны эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 4 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

59 Багц №6: Амин дэм эрдэс бодисууд
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

60 Багц №6.1: Амин дэм эрдэс бодисууд
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

61
Багц №7: Дааврын болон спазмолитик 

эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

62

Багц №8: Амьсгалын замын үйл 

ажиллагаанд нөлөөлөх, нүдний өвчний ба 

харшлын эсрэг эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

63

Багц №8.1: Хэсгийг мэдээгүйжүүлэх 

амьсгалын замын үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх тарилгын эмийн хэлбэрүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 5 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

64
Багц №8.2: Бусад тарилгын эмийн 

хэлбэрүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 4 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

65
Багц №9: Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах 

эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн



66
Багц №9.1: Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах 

эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

67
Багц №10: Инсулин ба чихрийн шижингийн 

эсрэг тарилга

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

68
Багц №11: Чихрийн шижин, чихрийн бус 

шижин өвчний эсрэг эмүүд /тариуртай/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

69
Багц №11.1: Чихрийн шижин өвчний эсрэг 

тарилга /тариуртай/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 - - 2018.03.09 2018.07.29 Тийм 2 2 2018.02.02 -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

70
Багц №12: Чихрийн шижингийн эсрэг болон 

дааврын эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

71
Багц №13: Ходоод гэдэс, элэг цөсний 

тарилгууд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

72
Багц №13.1: Ходоод гэдэс, элэг цөсний 

өвчинд хэрэглэх эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 4 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

73
Багц №14: Төрөл бүрийн өвчинд 

хэрэглэдэг хатуу эмийн хэлбэрүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

74
Багц №15: Төрөл бүрийн өвчинд 

хэрэглэгддэг шингэн эмийн хэлбэрүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

75
Багц №16: Сэтгэц нөлөөт болон 

мансууруулах, уналт таталтын эсрэг эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 1 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

76
Багц №17: Сэтгэц нөлөөт болон 

мэдээгүйжүүлэх эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

77 Багц №18: Бусад эмийн хэлбэрүүд
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 - - 2018.03.09 2018.07.29 Тийм 1 2 2018.02.02 -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

78 Багц №18.1: Бусад эмийн хэлбэрүүд
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

79
Багц №18.2: Мансууруулах болон 

мэдээгүйжүүлэх эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

80
Багц №19: Цус сийвэн орлох, цус 

бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.08.09 Тийм 3 2 2018.02.02 -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

81 Багц №19.1: Уургийн бэлдмэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 - - 2018.03.09 2018.07.29 Тийм 0 2 2018.02.02 -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

82
Багц №20: Судсаар сэлбэх тарилгын 

шингэнүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 1 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

83
Багц №21: Давс, ус, хүчил, шүлтийн 

тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын шингэнүүд

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

84 Багц №22: Тарилгын бусад шингэнүүд
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 1 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

85 Багц №22.1: Диализын эмчилгээ
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 1 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

86 Багц №23: Нэг удаагийн тариур
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 5 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

87 Багц №23.1: Нэг удаагийн тариур
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 5 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

88 Багц №24: Мэс заслын эмнэлгийн хэрэгсэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 6 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

89 Багц №24.1: Мэс заслын утас
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 4 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

90 Багц №25: Ороох боох эмнэлгийн хэрэгсэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 7 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

91 Багц №26: Нэг удаагийн бээлий
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 7 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

92
Багц №26.1: Нэг удаагийн дагалдах 

хэрэгсэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 5 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

93 Багц №26.2: Дуслын систем
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 7 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн



94
Багц №27: Дүрс оношлогооны эмнэлгийн 

хэрэгсэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 1 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

95
Багц №28: Эхо оношлогооны болон 

лабораторын хэрэгсэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 10 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

96
Багц №28.1: Лабораторын урвалж 

оношлуур

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 7 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

97 Багц №29: Бусад эмнэлгийн хэрэгсэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 4 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

98 Багц №29.1: Мэс заслын бусад хэрэгсэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 4 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

99
Багц №30: Халдваргүйжүүлэх болон 

үхжлийн эсрэг бодис

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 2 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

100
Багц №31: Иод, спирт агуулсан ариутгал, 

халдваргүйтгэлийн бодис

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 - Тийм 2 2 2018.02.02 -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

101
Багц №32: Эх барихын нэг удаагийн 

хэрэгсэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 3 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

102 Багц №33: Хими эмчилгээний эмүүд
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.29 2018.02.02 2018.05.04 - 2018.03.09 2018.04.23 Тийм 1 1 2018.02.02 - Гэрээ хийгдсэн

103

Инженерийн хийцтэй гүний худаг 

/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг,  4 дүгээр 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.04.05 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

104

Инженерийн хийцтэй гүний худаг 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 

дугаар хороо, Тахилт, Хилчин хэсэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

105

Инженерийн хийцтэй худаг /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 

Орбит хэсэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

106

Зөөврийн болон гүний худаг /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

107

Ухаалаг худгийн барилга, тоног төхөөрөмж 

/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

108

Жижиг, дунд үйлдвэрийн барилга, тоног 

төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багахангай 

дүүрэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

109

Зорилтот бүлгийн айл өрхийг дэвшилтэд 

технологи бүхий цахилгаан халаагуураар 

хангах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2017.11.17 - - - 2018.05.24 - - - 2 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

110

Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /1, 2, 15, 24 дүгээр 

хороо/Багц-1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

111

Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /5, 8, 10, 17 дугаар 

хороо/Багц-2

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

112

Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /11, 20, 26 дугаар хороо/Багц-

3

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

113

Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн засвар /1, 10, 20, 22 дугаар 

хороо/ Багц-1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

114

Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн засвар /7, 8, 9, 12 дугаар 

хороо/ Багц-2

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

115

Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн засвар /13, 14, 27, 31 

дүгээр хороо/ Багц-3

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

116

Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн засвар /17, 28, 29 дүгээр 

хороо/ Багц-4

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил



117

Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн засвар /3, 24, 26 дугаар 

хороо/ Багц-5

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

118

Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /2, 4, 7, 9 дүгээр хороо/ Багц-

1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

119

Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /13, 16, 19 дүгээр хороо/ 

Багц-2

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

120
Сүхбаатар дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /4, 5, 7 дугаар хороо/Багц-1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

121

Сүхбаатар дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /12, 14, 18, 19 дүгээр 

хороо/Багц-2

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

122
Баянгол дүүргий өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /3, 4, 5 дугаар хороо/ Багц-1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

123

Баянгол дүүргий өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /7, 10, 14 дүгээр хороо/ Багц-

2

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

124

Баянгол дүүргий өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /16, 17, 19 дүгээр хороо/ 

Багц-3

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

125

Хан-Уул дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /1, 4, 15 дугаар хороо/ Багц-

4

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

126

Хан-Уул дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн засвар /9, 10, 12 дугаар хороо/ Багц-

5

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

127

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын 

сангийн RFID технологийг нэвтрүүлэх 

програм хангамж, тоног төхөөрөмж

Харьцуулалтын арга 2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

128

Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар 

Номын сангийн барилгын өргөтгөл, 

шинэчлэлтийн ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

129

Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар 

Номын сангийн тавилга хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмж

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

130
Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар 

Номын сангийн номын фондын баяжилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

131

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 4 дүгээр 

салбар Номын санг жишиг номын сан 

болгон засварлах ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

132

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 4 дүгээр 

салбар Номын сангийн тавилга хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмж

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

133

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 4 дүгээр 

салбар Номын сангийн номын фондын 

баяжилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

134

Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны бага 

танхимыг номын уншлагын жишиг танхим 

болгон засварлах ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

135

Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны номын 

уншлагын жишиг танхимын тавилга 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

136

Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны номын 

уншлагын жишиг танхимын номын фондын 

баяжилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

137
53 дугаар сургуулийн барилга /БЗД/16 

хороо

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа



138 127 дугаар цэцэрлэг /СХД/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

139 90 дугаар цэцэрлэг /СХД/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

140

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд 

боловсруулсан түлшийг нөөцлөх, түгээх 

бэлтгэл ажлыг хангах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

141
Агаар орчны бохирдлыг бууруулах техник, 

технологийн мэдээллийн төв байгуулах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

142

Төсвийн дулаан хангамжид холбогдох 

боломжгүй төрийн өмчийн 10-аас доошгүй 

барилгын дулааныг байгаль орчинд ээлтэй 

технологиор шийдвэрлэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

143
Агаарын чанарын хяналтын суурин 

харуулын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

144

Халаалтын зуухыг буулгаж, 10-аас доошгүй 

барилгыг төвлөрсөн дулаан хангамжид 

холбох

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.16 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

145

Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын 

өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг/9 дүгээр хороо

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 2018.05.25 - - 2018.06.25 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

146

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн 

өргөө цогцолбор сургууль/ 6 хороо

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.30 - - 2018.05.31 2018.07.15 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

147

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар 

сургууль/ 10 дугаар хороо

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.04.30 - - 2018.05.31 2018.07.15 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

148

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан 

цогцолбор сургууль/ 8 хороо

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

149

Цэцэрлэгийн барилгын засвар 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 48 

дугаар цэцэрлэг/

Харьцуулалтын арга 2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

150

Цэцэрлэгийн барилгын засвар 

/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 138 дугаар 

цэцэрлэг/

Харьцуулалтын арга 2018.05.18 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

1 Физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 5 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

2 Багц-1 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.05.11 - 2018.04.26 2018.06.10 - 8 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

3 Багц-2 Мэс заслын багаж, тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.05.11 - 2018.04.26 2018.06.10 - 1 - - - Гэрээ хийгдсэн

4
Багц-3 Лабораторийн төвийн тоног 

төхөөрөмж

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.05.11 - 2018.04.26 2018.06.10 - 4 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

5 Багц-4 Шүд эрүү нүүрний тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.05.11 - 2018.04.26 2018.06.10 - 6 - - - Гэрээ хийгдсэн

6 Багц-5 Эмнэлгийн бусад тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.05.11 - 2018.04.26 2018.06.10 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

7 Багц-6 Эмчилгээний тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.26 2018.05.11 - 2018.04.26 2018.06.10 - 5 - - - Гэрээ хийгдсэн

8

Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 

барилгын дотор засварын ажил /Налайх 

дүүрэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР



9
Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 

засварын ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

10

Эрүүл мэндийн төвийн Амбулатори-2 

барилгын дотор засварын ажил 

/Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

11

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл  мэндийн 

14 дүгээр төвийн дотор засвар, дээврийн 

засварын ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

12
Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 

дотор засвар, дотор сантехникийн засвар

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

13

Хан -Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн 

дотор засвар /Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 0 - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

14

Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор 

засварын ажил /Багануур дүүрэг 5 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 6 - - - Гэрээ хийгдсэн

15 Нярайн тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 10 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

16 Яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 9 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

17 Эрчимт эмчилгээний тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 13 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

18
Лабораторийн болон бусад тоног 

төхөөрөмж

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 8 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

19 Эмнэлгийн бусад тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 8 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

20

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 

засварын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар 

хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.02 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.30 2018.06.14 - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

1

7 дугаар хороолол 32а байрны гадна 

бохирын худгаас БХ-1-аас БХ-14 худаг 

хүртэлх ариутгах татуургын шугам солих 

ажил /СБД, 10 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.12 2018.03.21 2018.04.10 2018.05.09 2018.03.30 2018.05.14 - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

2

15 дугаар хорооллын 204 дүгээр байрны 

гадна халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн 

усны шугам солих ажил БЗД, 2 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.30 2018.04.05 - - 2018.04.13 2018.05.28 - 7 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

3

2 дугаар хорооллын 71 дүгээр байрны БХ-5-

ээс 53 дугаар байрны БХ-6 хүртэлх гадна 

бохирын шугам солих ажил /БГД, 3 дугаар 

хороо/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.12 2018.03.21 - 2018.05.09 2018.03.30 2018.05.14 - 0 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

4

БЗД 1 дүгээр хороо 12 дугаар хорооллын 

40б байрны БУХ-1-ээс БУХ-7 хүртэлх 

бохирын гадна шугам, худаг солих /БЗД , 4 

дүгээр хороо/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.12 2018.03.21 - 2018.05.06 2018.03.29 2018.05.13 - 0 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

5

БЗД 1 дүгээр хороо 12 дугаар хорооллын 

УС-30 дугаар байрны гадна халаалт, 

хүйтэн усны шугам солих ажил /БЗД, 5 

дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -
Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

6

13 дугаар хороолол 6, 7 дугаар байрны 

худаг хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун 

хүйтэн усны магистраль шугам шинэчлэн 

солих ажил /БЗД, 6 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.30 2018.04.05 - - 2018.04.13 2018.05.28 - 4 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

7

3 дугаар хороолол УДД-96 төвийн дараах 

13а дугаар байраас 14 дүгээр байрны 

төгсгөл хүртэлх хэрэгцээний халуун, хүйтэн 

усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 

/БГД, 7 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.26 2018.03.29 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 6 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨҮГ



8

Хүрээ дэнж Өргөө ОНӨААТҮГ-ын харьяа 4 

дүгээр хорооллын 11 дүгээр байрны 

халаалт, халуун хүйтэн усны шугам солих, 

зам талбайн тохижилтын ажил /БГД, 8 

дугаар хороо/ /хуучин нэрээр/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.29 - 2018.06.29 2018.04.30 2018.06.14 - - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

9

Бага тойруугийн 39 дүгээр байрнаас 50 

дугаар байр хүртэлх гадна дулаан, 

хэрэгцээний усны шугамуудыг шинээр 

угсрах ажил /СБД, 11 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.16 - 2018.06.27 2018.04.16 2018.05.31 - 6 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

10

Таван шар Өргөө ОНӨААТҮГ-ын Хуучин 1 

дүгээр хорооллын 14,15,16 дүгээр 

байруудад шинээр халаалт халуун усны 

шугам шинээр хийх. халаалт халуун усны 

цогц төхөөрөмж суурилуулах ажил /СХД, 13 

дугаар хороо/ /хуучин нэрээр/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 2018.03.16 - 2018.06.27 2018.04.16 2018.05.31 - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

11 Холигч узелийн насос 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

12 Ус дулаан дамжуулах төвийн насос
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

13 Ялтсан дулаан солилцуур 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

14 Гуравлагч хаалт
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

15 Температур тохируулах хаалт
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

16 Температурын контроллер
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

17 Даралт температурын мэдрэгч
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

18 Ган хоолой
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.14 2018.07.29 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

19 Цайран хоолой
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.14 2018.07.29 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

20 Бөмбөлгөн хаалт
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

21 Ялтсан дулаан солилцуурын сэлбэг
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.14 - 2018.07.19 2018.06.14 2018.07.29 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

22 Тавилга эд хогшил
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

23 Компьютер, электрон тоног төхөөрөмж
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

24 Тээврийн хэрэгсэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.26 2018.05.03 - 2018.07.19 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа



1
Үерийн ус зайлуулах сувгийг сэргээн 

засварлах /СХД, 23 дугаар хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2017.06.08 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

2
Ус түгээх байрыг ашиглалтад оруулахад 

шаардагдах хөрөнгө /СХД, 23 дугаар хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2017.06.08 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

3
Хяналтын төсөв боловсруулах зөвлөх 

үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 2018.01.26 2018.03.09 - 2018.03.06 2018.04.20 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

4

СХД-ийн 17 дугаар хорооны 118 дугаар 

цэцэрлэгийн баруун талын нарийн гудамж 

засварлах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

5
Орон сууцны байрны дээврийн засвар 

/СХД, 19 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.26 2018.03.26 2018.05.15 - 2018.04.26 2018.06.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

6

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.26 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

7

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 

дүгээр сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.30 2018.05.02 - - 2018.06.04 2018.07.19 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

8

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

9

Сургуулийн барилга, 640 суудал 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 13 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

10

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

11

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 

дугаар хороо/-1

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.28 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

12

Халуун усны байрнаас Их наран, Буяны 

зам хүртлэх хатуу хучилттай авто зам1.2км 

/3.26-р хороо/

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.12 2018.03.27 - - 2018.04.06 2018.05.21 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

13

Баян булгын 2-р гудамжнаас Мандал 

овооны 3-р гудамж хүртлэх хатуу хучилттай  

1.5км/26-р хороо/

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.12 2018.03.27 - - 2018.04.06 2018.05.21 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

14

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 

дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

15

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр 

барих 280 ор /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

16
Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /1-р 

хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА



17 Явган хүний зам шинээр хийх /1-р хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

18
Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /2-р 

хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

19
Автобусны буудлын тохижилт/ саравч 

сандал байршуулах/ /5,25-р хороо/
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

20

Тоглоомын талбай байгуулах /6-р 

хороо/,Автомашины зогсоол, Хороо ЭӨМТ-

н  гадна тохижилт/24-р хороо/

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

21 Тоглоомын талбай байгуулах /7-р хороо/ Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

22
Хорооны гадна талбайн тохижилт /7-р 

хороо/
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

23

Иргэний танхимийн засвар үйлчилгээ, 

тохижилт /11-р хороо/, Чийрэгжүүлэлтийн 

танхимын засвар, үйлчилгээ/28-р хороо/

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

24

Нийтийн эзэмшилийн зам талбайн 

тохижилт /13-р хороо/, Миний хөл 

бөмбөгийн талбай байгуулах /15-р 

хороо/,Автомашины зогсоол тохижуулах/16-

р хороо/

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

25
Мини бейсболын талбай шинээр байгуулах 

/14-р хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

26
Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /20-р 

хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

27
Хороо,ӨЭМТ-н цогцолбор байрны гадна 

тохижилт /23-р хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

28
Тохижилтын ажлын зураг төсөв 

боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 - 2018.03.09 - 2018.03.06 2018.04.20 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

29 Гэрэлтүүлэг /4,18,26,27-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.05.01 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

30 Гэрэлтүүлэг /7,17,29-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.05.01 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

31
Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв 

боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 2018.01.26 2018.03.09 - 2018.03.06 2018.04.20 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

32
Иргэний танхимын гадна бохирын шугамын 

засвар /32-р хороо/
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

33
Явган хүний гүүр шинээр хийх / 9,22,25,30-

р хороо/
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

34
Үерийн далан, суваг барих, явган хүний 

гүүр засварлах /10-р хороо/
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил



35
Явган хүний гүүр, далан суваг барих ажлын 

зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.17 2018.01.26 2018.03.09 - 2018.03.06 2018.04.20 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

36 Явган хүний шат хийх /24-р хороо/ Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

37
Иргэний танхимын засвар, үйлчилгээ /12-р 

хороо/
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

38 Цахилгаан шон суурилуулах /1-р хороо/ Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

39
Хороо,ӨЭМТ-н цогцолбор байрны 

сантехникийн засвар /17-р хороо/

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

(blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

40
Хорооны цогцолбор байрны цэвэр, бохир 

усны шугам засварлах /24-р хороо/
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

41 Тоглоомын талбай засварлах/24-р хороо/ Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

42 Камержуулалт / 3-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.05.11 - 2018.04.05 2018.05.20 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

43 Камержуулалт / 1,9-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.04.30 2018.06.08 2018.04.05 2018.05.20 - - - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

44
Автобусны буудлын тохижилт, байршил 2 

дугаар хороо /2 байршилд/
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

45 Камержуулалт /6,7-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.04.30 2018.07.04 2018.04.05 2018.05.20 - - - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

46 Эхо аппаратаар хангах ӨЭМТ / 8-р хороо/ Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

47
Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног 

төхөөрөм худалдан авах /8-р хороо/
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

48
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тоног 

төхөөрөмж худалдан авах /12-р хороо/
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

49 Камержуулалт /18,19-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.04.30 2018.07.02 2018.04.05 2018.05.20 - - - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

50 Камержуулалт /21-р хороо/ Шууд худалдан авах (blank) - 2018.02.06 - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

51
Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж 

худалдан авах /21-р хороо/
Шууд худалдан авах (blank) - 2018.02.06 - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

52 Камержуулалт /22,26,29-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.04.30 2018.07.03 2018.04.05 2018.05.20 - - - 2018.05.07 - Гэрээ хийгдсэн

53 Камержуулалт /23,31-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.23 2018.03.30 2018.04.30 - 2018.04.05 2018.05.20 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

54
Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижилт /26-р 

хороо/
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

55 Хөрөнгө оруулалтын ажил

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

56 Зураг төсөв хийлгэхэд шаардагдах зардал 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

57
Техникийн нөхцөл авах болон бэлтгэл 

ажлын зардал

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил



58 Манай гудамж төсөл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

59
Номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн 

байгуулах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

60
3,4,26-р хороонд шинээр хийгдэх авто 

замын ажлын зураг төсөв боловсруулах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

61
Биеийн тамир, спортын хорооны гадна 

талын тохижилтын ажил
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

62 Цагдаагийн 3-р хэлтэст тавилга авах Шууд худалдан авах (blank) - 2018.02.05 - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

63
Орон сууц байрны дээврийн засварын 

ажил /18-р хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.26 - - - 2018.05.18 2018.07.02 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

64

 Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг 

дэвсгэрийн гудамж, зам, талбайн 

гэрэлтүүлгийн А бүсэд ашиглалт, 

хамгаалалт хариуцан ажиллах зөвлөхөөс 

бусад үйлчилгээ

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.17 2018.01.22 2018.02.28 - 2018.02.21 2018.04.07 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

65

 Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг 

дэвсгэрийн гудамж, зам, талбайн 

гэрэлтүүлгийн Б бүсэд ашиглалт, 

хамгаалалт хариуцан ажиллах зөвлөхөөс 

бусад үйлчилгээ

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.17 2018.03.30 2018.05.09 - 2018.02.21 2018.06.14 - 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

66
Эрүүлжүүлэх байрыг нурааж газар 

чөлөөлөх      /27-р хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.03.22 2018.04.03 2018.04.12 2018.05.07 2018.04.10 - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

67 Хуучин барилга нураах /5-р хороо/ Харьцуулалтын арга 2017.03.22 2018.05.11 - - 2018.05.18 2018.07.02 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

68 Таксины зогсоол байгуулах /8-р хороо/ Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

69

СХД-н 31-р хорооны өрхийн 

эмнэлэг,цагдаагийн хэсгийн цогцолбор 

байрны сууринд шинэчлэл хийж засварлах

Харьцуулалтын арга (blank) 2018.04.10 - - 2018.04.17 - - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

70

Сургуулийн барилга. 640 суудал 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй

71

Ханын материал орчмын орон сууцны 

хорооллын доторх хатуу хучилттай авто 

зам 0.93км/6-р хороо/

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.12 2018.03.27 - - 2018.04.06 2018.05.21 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

72
Иргэний танхимын засвар/ СХД-н 23,24-р 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.04.10 2018.05.15 - - 2018.05.22 2018.07.06 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

73
Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл 

/13-р хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2017.03.23 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

74
СХД-н 21-р хороо "Соёлын төвийн 

дээврийн засварын ажил"
Харьцуулалтын арга 2018.04.30 2018.05.16 - - 2018.05.23 2018.07.07 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

75

СХД-н 23-р хороо 6/04 киловаттын 

трансформаторыг 10/04 килофаттын 

трансформатораар солих

Харьцуулалтын арга 2018.04.20 2018.04.25 2018.05.22 - 2018.05.02 2018.06.30 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

1 3-р хороо, 2а байрны орчим тохижилт хийх
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

2

Дүүргийн орон сууцны хорооллын 5 

байршилд тохижилтын ажлын зураг, төсөв 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.05 - 2018.05.03 2018.06.11 2018.04.20 2018.06.04 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА



3
143 дугаар цэцэрлэгийн барилгын 

дээврийн засвар /СБД, 1 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - 2018.05.08 - 2018.05.02 2018.06.16 үгүй 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

4
54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар 

/СБД, 3 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - 2018.05.08 - 2018.05.02 2018.06.16 үгүй 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

5
26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто 

зогсоол /СБД, 2 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

6
3 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар 

хороо/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 - 2018.05.08 2018.06.15 2018.05.08 2018.06.22 үгүй 1 1 - үгүй Гэрээ хийгдсэн

7
28 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар 

хороо/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 - 2018.05.08 2018.06.15 2018.05.08 2018.06.22 үгүй 1 1 - үгүй Гэрээ хийгдсэн

8
44 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар 

хороо/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 - 2018.05.08 2018.06.15 2018.05.08 2018.06.22 үгүй 1 1 - үгүй Гэрээ хийгдсэн

9
40 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар 

хороо/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 - 2018.05.08 2018.06.15 2018.05.08 2018.06.22 үгүй 1 1 - үгүй Гэрээ хийгдсэн

10

Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны 

нутаг дэвсгэр дэх 18/3 дугаар байрны 

орчмын бичил тохижилт

Харьцуулалтын арга 2017.12.27 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

11
1-р хороо, 50-р байрны орчим гэрэлтүүлэг 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 2 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

12
7-р хороо, 12, 15, 21-р байрны орчим 

гэрэлтүүлэг хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 2 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

13
16-р хороо, Бэлхийн 11-32, 33-2, 33-4-р 

гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

14
16-р хороо, Бэлхийн 33-5, 33-6, 33-7-р 

гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

15
18-р  хороо, Бэлхийн 45, 51, Гүнжийн 43, 44-

р  гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - 2018.05.16 - 2018.05.02 2018.06.16 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

16
18-р хороо, Бэлхийн 48, 49-р гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

17 11-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

18 12-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

19 13-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

20 14-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

21 15-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

22 16-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

23 17-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

24 18-р хороонд камержуулалт хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа



25 1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

26
11-р хорооны 64-р байрны дээврийн засвар 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - 2018.05.16 - 2018.05.02 2018.06.16 үгүй 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

27
135-р цэцэрлэгийн Б блокийн гадна 

фасадны засварын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - 2018.05.16 - 2018.05.02 2018.06.16 үгүй 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

28

3-р хороо, 44,  45-р байрны дунд авто 

зогсоол, 4-р хороо, 45-47-р байрны хаяавч 

хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

29 8-р хороонд ус зайлуулах шугам хийх Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

30
131-р бага сургууль, 216-р цэцэрлэгийн 

цогцолборын эдэлбэр газарт тохижилт хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - 2018.05.16 - 2018.05.02 2018.06.16 үгүй 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

31

19-р хороо, Шарга морьтын автобусны 5 

дугаар буудлын орчим сагсан бөмбөгийн 

талбайн тохижилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

32
9-р хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар 

шалбааг арилгаж, хайрган хучилт хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

33

12-р хороо, Хангайн 1, 3-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

34

12-р хороо, Хангайн 3, 4-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

35

12-р хороо, Хангайн 4, 5-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

36

12-р хороо, Хангайн 7-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.07 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

37

12-р хороо, Хангайн 12, 21-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.07 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

38

13-р хороо, Рашааны 1, Хангайн 24-р 

гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар 

шалбааг арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

39

13-р хороо, Рашааны 1, 2-р гудамжинд 

тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг 

арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 2 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

40

13-р хороо, Ногоон талбайн 5, 7-р 

гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар 

шалбааг арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

41

13-р хороо, Рашааны 8, Ногоон талбайн 5-р 

гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар 

шалбааг арилгаж, хайрган хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

42

20-р хороо, Цээнэ 1-р хэсэгт тоосжилтыг 

бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, хайрган 

хучилт хийх

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

43
1-р хороо, 50-р байрны дээврийн засвар 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - 2018.05.16 - 2018.05.02 2018.06.16 үгүй 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн



44
2-р хороо, 27-р байрны дээврийн засвар 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 5 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

45
4-р хороо, 50-р байрны дээврийн засвар 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

46
7-р хороо, 7/1-р байрны дээврийн засвар 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

47

1-р хороо, 60, 61-р байрны орчим явган 

хүний зам, 20-р хороо, Хадатын 5-р худгийн 

тохижилт хийх 

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

48
5-р хороо, 13/2 дугаар байрны орчим  

тохижилт хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - 0 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

49
Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, Замын 

цагдаагийн хэлтсийн пост барих
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

50

Дүүргийн 11-14 дүгээр хороонд 

камержуулалтын ажлын зураг, төсөв 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.09 - 2018.03.20 2018.05.14 2018.03.07 2018.04.21 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

51

Дүүргийн 15, 17 дугаар хороонд 

камержуулалтын ажлын зураг, төсөв 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.09 - 2018.03.20 2018.05.14 2018.03.07 2018.04.21 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

52

Дүүргийн 16, 18 дугаар хороонд 

камержуулалтын ажлын зураг, төсөв 

боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.02.09 - 2018.03.20 2018.05.14 2018.03.07 2018.04.21 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

53

14 дүгээр хорооны Өнөр өрх өрхийн 

эмнэлгийг цэвэр усны шугамд холбох, 

бохирын цооног засварлах 

Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

54
Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж худалдан авах
Харьцуулалтын арга 2018.02.20 - 2018.03.12 2018.04.04 2018.03.01 2018.04.15 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

55
Дүүрийн Засаг даргын Тамгын газарт агаар 

шүүгч худалдан авах
Харьцуулалтын арга 2017.12.28 - 2018.04.11 - 2018.04.09 2018.05.24 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

56
Дүүргийн эмнэлэг, цэцэрлэгүүдэд агаар 

шүүгч худалдан авах
Харьцуулалтын арга 2017.12.28 - 2018.04.11 - 2018.04.09 2018.05.24 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

57
Хороодын ажлын албанд камержуулалт 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.03.14 - 2018.04.09 2018.05.08 2018.04.02 2018.05.17 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

58
Онцгой байдлын хэлтэст шуурхай албаны 

автомашин авах
Харьцуулалтын арга 2018.02.07 - 2018.03.06 2018.04.06 2018.03.01 2018.04.15 үгүй 3 - - - Гэрээ хийгдсэн

59 Онцгой байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.04.11 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

60
6-р хороо, 46-р байрны дээврийн засвар 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

61

Дүүргийн зарим иргэдэд цагаан сарын 

баярын хүндэтгэл үзүүлэх бэлгийн багцын 

еэвэн худалдан авах /13500 ширхэг/

Харьцуулалтын арга 2018.01.17 - 2018.01.31 2018.02.11 2018.01.30 2018.03.16 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

62

Дүүргийн зарим иргэдэд цагаан сарын 

баярын хүндэтгэл үзүүлэх бэлгийн багцын 

тахилын боов худалдан авах /13500 

ширхэг/

Харьцуулалтын арга 2018.01.17 - 2018.01.31 2018.02.11 2018.01.30 2018.03.16 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн



63

Дүүргийн зарим иргэдэд цагаан сарын 

баярын хүндэтгэл үзүүлэх бэлгийн багцын 

чихэр худалдан авах /13500 ширхэг/

Харьцуулалтын арга 2018.01.17 - 2018.01.31 2018.02.11 2018.01.30 2018.03.16 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

64

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийг 

тохиолдуулан дүүргийн Алдарт эхийн 

одонтой эхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх

Харьцуулалтын арга 2018.02.08 - 2018.02.20 2018.03.07 2018.02.19 2018.04.05 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

65

Шар усны үерийн улмаас-Гэр хорооллын 

айл өрхийн жорлон, бохирын цооногт 

ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.22 - 2018.03.23 2018.04.09 2018.03.23 2018.05.07 үгүй 1 0 - үгүй Гэрээ хийгдсэн

66
Шар усны үерийн улмаас-Ус зайлуулах 

бетон хоолой хийх 

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.03.22 - 2018.03.23 2018.04.09 2018.03.23 2018.05.07 үгүй 1 0 - үгүй Гэрээ хийгдсэн

67

Гэр хорооллын айл өрхийн жорлон, 

бохирын цооногт  нийтийн эзэмшлийн 

талбайд халдваргүйтгэл хийх ажил

Харьцуулалтын арга 2018.03.22 - 2018.04.25 2018.05.21 2018.04.20 2018.06.04 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

68

Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 

талбайн болон ерөнхий боловсролын 

сургууль, цэцэрлэгийн хашаан доторх мод 

бутыг хэлбэржүүлэх ажил

Харьцуулалтын арга 2018.04.10 - 2018.04.26 2018.06.04 2018.04.26 2018.06.10 үгүй 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

69
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

биеийн тамир, спортын дунд сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

70
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

71
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

72
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 31 дүгээр сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

73
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 35 дугаар сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

74
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 45 дугаар сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

75
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 58 дугаар сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

76
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 71 дүгээр сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

77
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

78
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

Насан туршийн боловсролын төв/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

79

Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн лаборатори 

ахлах сургууль/ 

Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

80
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 11 дүгээр сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

81
Тоног төхөөрөмж худалдан авах /Дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль/ 
Харьцуулалтын арга 2018.04.20 - - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй 3 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

82
Онцгой байдал үүссэнтэй холбоотой 

шаардлагатай арга хэмжээ авах тухай

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.20 - 2018.05.15 2018.05.23 2018.05.15 2018.06.29 үгүй 1 0 - - Гэрээ хийгдсэн



83
6 дугаар хорооны 34-р байрны дээврийн 

засвар хийх
Харьцуулалтын арга 2018.04.11 2018.04.26 2018.05.16 - 2018.05.04 2018.06.18 үгүй 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

1

BRDH11: Баянхошуу дэд төвд баригдах 

авто зам, дулаан болон бусад дэд бүтцийн 

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил 

Үе шат 1

АХБ-ны ХАА-ны журам (blank) - - - 2018.07.06 2018.08.20 - 2 2 - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

2

BRDH14: Баянхошуу дэд төвд баригдах 

авто зам, дулаан болон бусад дэд бүтцийн 

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил 

Үе шат 2

АХБ-ны ХАА-ны журам 2018.06.30 - - - 2018.07.18 2018.03.01 Тийм 6 2 - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

3

PP01-DD: Орлогод нийцсэн орон сууцны 

туршилтын загвар төслийн инженерийн 

нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах 

зөвлөх үйлчилгээ

АХБ-ны ХАА-ны журам (blank) - - - 2018.06.08 2018.07.23 - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

4

НАББГ-ийн ашиглаж байгаа 4 суурин 

харуулуудын мэдээлэл цуглуулах IO 

expander-ийг шинэчлэх ханган 

нийлүүлэлтийн ажил

Харьцуулалтын арга 2018.03.21 - 2018.04.06 2018.06.18 2018.03.19 2018.05.03 үгүй 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

5

Нийслэлийн өмчит гэр хорооллын 

цэцэрлэгүүдийн барилгыг дулаан 

хамгаалалтын норм дүрмийн дагуу 

шинэчлэн засварлах ажил  Гэрээ 1, 4 багц 

ажил

Харьцуулалтын арга 2018.05.03 - - - 2018.05.18 2018.07.02
шалгаруулалт 

явцтай
15 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

6

Нийслэлийн өмчит гэр хорооллын 

цэцэрлэгүүдийн барилгыг дулаан 

хамгаалалтын норм дүрмийн дагуу 

шинэчлэн засварлах ажил Гэрээ 2, 4 багц 

ажил

Харьцуулалтын арга 2018.05.03 - - - 2018.05.18 2018.07.02
шалгаруулалт 

явцтай
30 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

7

"Эрчим хүчний хэмнэлттэй, халаалтын 

цахилгаан хэрэгсэлд тавигдах техникийн 

шаардлага" стандарт боловсруулах зөвлөх 

үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.05.15 - - - 2018.05.09 2018.06.23
шалгаруулалт 

явцтай
1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

8

Зуухны керамик доторлогооны 

үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн 

үйлчилгээ

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
(blank) - - 2018.06.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

1
Сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг сайжруулах ажил

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.12 - 2018.02.28 - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

2
Жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.23 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

3
Жишиг гудамж байгуулах /СБД, 15 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.23 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

4
Жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.23 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

5
Жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.23 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

6
Жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.23 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

7
Жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.23 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.28 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

8
Жишиг гудамж байгуулах /БХД, 2 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.23 2018.12.30 2018.05.16 2018.06.30 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгж

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА



9
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 

гадна талбайн тохижилтын ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - 2018.04.20 2018.12.30 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

10
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 

/БГД, 11 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - 2018.05.22 2018.12.30 2018.05.07 2018.06.21 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

11
Нийслэл өргөө амаржих газар /СБД, 1 

дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - 2018.05.22 2018.12.30 2018.05.09 2018.06.23 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

12
Нийслэлийн Амгалан амаржих газар /БЗД, 

13 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - 2018.05.22 2018.12.30 2018.05.18 2018.07.02 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

13
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр амбулатори 

/ХУД, 6 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - 2018.05.22 2018.12.30 2018.05.18 2018.07.02 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

14
Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг /БЗД, 

22 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - 2018.05.22 2018.12.30 2018.05.18 2018.07.02 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

15

Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 

дугаар байрны зүүн талд, 133/2 дугаар 

байрны баруун талд, 143, 14^/2 дугаар 

байрны зүүн талд гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 

29 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

16
Гудамжны камержуулалт /СХД, 8 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

17
44 дүгээр сургуулийн хажууд явган хүний 

зам тавих /БЗД, 16 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

18

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар 

хорооны зарим гудамжны уулзварыг 

асфальт, бетон хучилттай болгох

Харьцуулалтын арга 2018.04.26 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

19 Зам хусаж, тэгшлэх /СХД, 8 дугаар хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.04.26 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

20
ЦагДаагийн хэлтсийн баруун талд зам 

тавих /БЗД, 13дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.04.26 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

21

Цагдаагийн хэлтсийн баруун талын авто 

замаас урагш шороон зам засварлах /БЗД, 

13 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.04.26 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

22
73 дугаар байрны тоглоомын талбайн 

тохижилт /БГД, 2 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.02 2018.12.30 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

23
81 дүгээр байрны тоглоомын талбайн 

тохижилт /БГД, 3 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.02 2018.12.30 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

24

Богд ар хороолол, 6А, 7А байрны урд талд 

хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах 

/БГД, 1 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.02 2018.12.30 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

25

"Голден парк" "Цоглог" хотхон руу орох зам 

дээр газар чөлөөлөх, явган хүний зам 

барих тохижилтын ажил /БГД, 4 дүгээр 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

26

"Дэвшил" сангийн аж ахуйн автобусны 

буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - 2018.05.28 2018.07.12 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

27
Камержуулалт /БГД, 9, 10, 13, 22 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил



28

93 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд 50x60 

хэмжээтэй газар дээр хүүхдийн тоглоомын 

талбай, ахмадуудын чийрэгжүүлэлтийн 

талбайн тохижилт /БГД, 8 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

29
Сот-3 1, 2 дугаар байрны урдах тоглоомын 

талбайн тохижилт /БГД, 9 дүгээр хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

30
23 дугаар байрны урдах тоглоомын 

талбайн тохижилт /БГД, 10 дугаар хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

31 Замын хашлага хийх /БГД, 15 дугаар хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

32
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт 

/БГД, 14 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

33

Тоглоомын талбай, байгалийн ухааны 

жишиг талбай байгуулах /БГД, 11 дүгээр 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

34

3 Сургууль, 3 цэцэрлэгт эцэг эхэд зөвлөгөө 

өгөх төв байгуулах /БГД, 11, 12, 14, 15, 23 

дугаар хороо/ 

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

35
58 дугаар байрны зүүн талын  замыг  

засмал  зам болгох /БГД, 19 дүгээр хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

36

76 дугаар байрны зүүн талаар уруудах 

далангийн шатны ажил болон 76 дугаар 

байрны зүүн талаар 5 дээш гэрэлтүүлэг 

тавих /БГД, 17 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

37

18 дугаар хорооны баруун талд 96 дугаар 

сургууль руу засмал зам болон явган хүний 

зам тавих /БГД, 18 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

38
Smart хүүхэд хөгжлийн төв байгуулах анги 

танхимын тохижилт /БГД, 19 дүгээр хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

39

18 дугаар хэсэг "Дарь-Эхийн булаг"-ийн 

эхийн хэсгийг тохижуулж бичил цэцэрлэгт 

хүрээлэн байгуулах /БЗД, 2, 27 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.20 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

40
Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт 

хүрээлэн  байгуулах /БЗД, 21 дүгээр хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.03.27 2018.05.11 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

41

"Цэцэг" зочид буудлын баруун талын 16 

дугаар байрны зүүн талын тоглоомын 

талбай байгуулах /БЗД, 1 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.03.28 2018.05.12 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

42
1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн 

тохижилт /БЗД, 7 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.03.28 2018.05.12 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

43

113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн 

тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 4 

дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.03.28 2018.05.12 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

44

40, 37Б байрны дундах хуучин асфальтан 

замыг өргөсгөх, явган хүний зам тавих, 

борооны ус зайлуулах хаялга хийх, 40 

дүгээр байрнаас 37Б дүгээр байр орчмын 

шороон замыг асфальтан зам болгох /БЗД, 

7 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.04.02 2018.05.17 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа



45
Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.03.28 2018.05.12 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

46 Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 22 дугаар хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.02 2018.12.30 2018.03.27 2018.05.11 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

47

Гэр хорооллын гудамж, зам талбайг 

засварлаж, явган хүний зам тавих /БЗД, 22 

дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - 2018.04.02 - 2018.03.21 2018.05.05 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

48
Тохижилт, автозам, хүүхдийн тоглоомын 

талбай /БЗД, 6 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - - - - - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

49
251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт, 

тоглоомын талбай /БЗД, 24 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - 2018.05.28 2018.07.12 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

50

Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны 

хамгаалалт, далан байгууламж /БЗД, 24 

дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 2018.04.23 2018.06.07 - 1 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

51

Шар хадны 15, 16 дугаар хэсэгт 57, 58, 60 

дугаар гудамж, Ээж хайрханы 17-18 дугаар 

хэсгүүдийн гэрэлтүүлэг /БЗД, 9 дүгээр 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.03.26 2018.12.30 2018.03.19 2018.05.03 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

52

136 дугаар сургууль, 210 дугаар 

цэцэрлэгийн орчмын гудамжны 

гэрэлтүүлэг, камержуулалт /БЗД, 19 дүгээр 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.02 2018.12.30 2018.04.02 2018.05.17 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

53
Орон сууцны 5-н байрны гадна тохижилт 

/БЗД, 19 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - 2018.04.25 2018.06.09 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

54
44 дүгээр сургуулийн хажууд явган хүний 

зам тавих /БЗД, 19 дүгээр хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - - 2018.04.25 2018.06.09 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

55 Ус түгээх байр /БЗД, 19 дүгээр хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

56
2А хэсгийн байрны дундах замыг засаж, 

сайжруулах /БЗД, 10 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.05.10 2018.06.24 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

57

Гэр хорооллын гудамж, зам талбайд шороо 

асгаж тэгшлэх, түрэх /БЗД, 10 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.05.10 2018.06.24 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

58
Зэвсэгт хүчний 015 дугаар анги руу явах 

замын засвар  /БЗД, 28 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.05.08 2018.06.22 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

59
Нийтийн бие засах газар /СХД, 5 дугаар 

хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - 2018.12.30 2018.05.16 2018.06.30 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

60
Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах 

/СХД, 4 дүгээр хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - - 2018.05.08 2018.06.22 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

61

Орчлон хорооллын гадна талын 

камержуулалт, хүүхдийн тоглоомын талбай 

/СХД, 27 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.26 - 2018.04.25 2018.06.09 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

62 Зам засварлах /СХД, 9 дүгээр хороо/ Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.04.04 2018.05.19 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

63
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 10 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.04.06 2018.05.21 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

64
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 11 

дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.04.06 2018.05.21 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

65
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 28 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.04.06 2018.05.21 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

66
Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 23 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - - 2018.04.10 2018.05.25 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа



67

27 дугаар байрны урд талын 1-7 дугаар 

орцны урд замын өргөтгөл /СХД, 16 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.05.08 2018.06.22 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

68
34а байрны урд авто зогсоолыг хатуу 

хучилттай болгох /СХД, 17 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.05.08 2018.06.22 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

69
22а байрны урд автомашины зогсоол /СХД, 

29 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.05.08 2018.06.22 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

70
Байрны гадна фасадын дулаалга /СБД, 5 

дугаар хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

71
17 дугаар байрны гадна фасад засвар 

/СБД, 10 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

72
23 дугаар байрны гадна фасад засвар 

/СБД, 10 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

73 Гэрэлтүүлгийн ажил /СБД, 13 дугаар хороо/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.05 - - 2018.12.30 2018.04.13 2018.05.28 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

74
22 дугаар байрны фасад сэргээн засварлах 

/СБД, 9 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

75

2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд 

тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлаж 

тохижуулах, сагсны шийд суурилуулах 

/ХУД, 11 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.04 - 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

76
Арцатын гудамжуудын замыг тэгшлэх ажил 

/ХУД, 4 дүгээр хороо 
Харьцуулалтын арга 2018.03.09 - - - 2018.03.21 2018.05.05 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

77

Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны 

цогцолбор байрны урд талд байрлах 

талбайг тохижуулж, тоглоомын талбай 

байгуулах /ХУД, 6 дугаар хороо/ 

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - - 2018.05.28 2018.07.12 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

78

Үйлдвэрийн гудамж, 24А байрны зүүн 

талын талбайг тохижуулж тоглоомын 

талбай байгуулах /ХУД, 3 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

79
Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт  

/ХУД, 8 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.04 - 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

80

Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт 

/Гэмт хэрэг, зөрчил их гардаг 8 цэгт/ /ХУД, 

8 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - 2018.12.30 2018.04.10 2018.05.25 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

81

19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны 

гадна талын тоглоомын талбайн тохижилт 

/ХУД, 2 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.04 - 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

82

Буянт-Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн үерийн ус зайлуулах суваг 

болон эргийн бэхэлгээний  ажил /ХУД, 16 

дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - - 2018.12.30 2018.04.10 2018.05.25 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

83
38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын 

ажил  /ХУД, 12 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.04 - 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

84
Гэр хороолол гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 

14 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.26 - 2018.04.18 2018.12.30 2018.04.05 2018.05.20 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

85

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 

хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил хийх 

/ЧД, 10 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.05.29 2018.12.30 2018.04.24 2018.07.08 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

86

Дэнж 43-14 тоот буюу хуучин өрхийн 

эмнэлгийн байрны фасадны засвар, 

“Ахмадын өргөө” болгон тохижуулах, тоног 

төхөөрөмж /ЧД, 9 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - - 2018.12.30 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа



87
Согоотын 61 дүгээр гудамжны тоглоомын 

талбай  /ЧД, 16 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.04.20 2018.12.30 2018.03.28 2018.05.12 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

88
Булгийн 19 дүгээр гудамжны тоглоомын 

талбай /ЧД, 12 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.05.29 2018.12.30 2018.05.09 2018.06.23 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

89
246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын 

тохижилт /ЧД, 16 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.05.29 2018.12.30 2018.05.25 2018.07.09 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

90
61 дүгээр сургуулийн гадна, дотно талбайн 

тохижилт /ЧД, 12 дугаар хороо/ 
Харьцуулалтын арга 2018.01.05 - 2018.05.29 2018.12.30 2018.03.28 2018.05.12 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

91
19, 19/1, 19/2, 23, 23/1 дүгээр байрны 

дээврийн засвар /БГД, 7 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.04.27 2018.06.11 - 3 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

92
6б байрны дээврийн засвар /БГД, 12 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - зарлахгүй - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

93
70 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 18 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.04.27 2018.06.11 - 2 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

94
Төгөл хус хотхоны 10, 11 дүгээр байрны 

дээврийн засвар /БЗД, 22 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - зарлахгүй - - - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

95
101 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 

1 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.04.27 2018.06.11 - 2 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

96
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.24 - 2018.04.27 2018.06.11 - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

97
9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.24 - 2018.04.27 2018.06.11 - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

98
63 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 4 

дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.05.09 - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

99
73/10  дугаар байрны дээврийн засвар 

/СБД, 6 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - зарлахгүй - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

100
44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 1 

дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.24 - 2018.04.27 2018.06.11 - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

101
18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД, 2 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.24 - 2018.05.09 - - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

102
2 дугаар 40.0 мянгатын 2 дугаар байрны 

дээврийн засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.06.04 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

103
34 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 6 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.06.04 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

104
58а байрны дээврийн засвар /СХД, 6 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.06.04 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

105
2  дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.24 - 2018.05.09 - - 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

106
25 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 

16 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - 2018.05.17 - 2018.05.14 2018.07.05 - 1 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

107
1/36 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 

22 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - - 2018.06.04 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

108
РИ-35а байрны дээврийн засвар /СХД, 27 

дугаар хороо/

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.02.27 - - - 2018.04.27 2018.06.11 - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа



109
50, 51, 60, 63, 64, 65 дугаар байрны 

дээврийн засвар /НД, 2 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.17 - 2018.04.27 2018.06.11 - 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

110

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /БЗД, 14 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

111

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /БЗД, 5 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

112

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /БГД, 13 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

113

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /БГД, 1 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

114

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /СБД, 8 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

115

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /СБД, 13 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

116

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /СХД, 11 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

117

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /СХД, 1 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

118

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /ХУД, 10 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

119

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /ХУД, 1 дүгээр хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

120

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /ЧД, 7 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

121

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /ЧД, 12 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

122

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /БНД/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

123

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /НД, 2 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

124

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /БХД, 2 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - - 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн



125
Баянгол, Хан-уул дүүргийн гэр хорооллын 

нохойнд хүзүүвч пайз хийх ажил
Харьцуулалтын арга 2018.03.12 - - - 2018.03.26 2018.05.10 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

126

Хөшөө, дурсгалт зүйлс, усан оргилуур 

шинээр хийж, сэргээн засварлаж 

тохижуулах ажил багц I

Харьцуулалтын арга 2018.02.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

127
Хөшөө, дурсгалт зүйлс шинээр хийж, 

сэргээн засварлаж тохижуулах ажил багц II
Харьцуулалтын арга 2018.02.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

128
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд сандал 

хийж байршуулах ажил багц I
Харьцуулалтын арга 2018.02.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

129
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд сандал 

хийж байршуулах ажил багц II
Харьцуулалтын арга 2018.02.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

130
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд хогийн сав 

шинээр хийж байрлуулах ажил багц I
Харьцуулалтын арга 2018.02.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

131
Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд хогийн сав 

шинээр хийж байрлуулах ажил багц II 
Харьцуулалтын арга 2018.02.22 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

132
Шилмүүст мод шилжүүлэн тарих, арчлах 

ажил 
Харьцуулалтын арга 2018.02.05 - - - 2018.03.30 2018.05.14 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

133

71 дүгээр байрны 5 дугаар орц /БГД, 1 

дүгээр хороо/, 6 дугаар байрны 1 дүгээр 

орц /БГД, 5 дугаар хороо/, 3/2 дугаар 

байрны 2 дугаар орц /БГД, 9 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - - - 2018.05.14 2018.07.05 - 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

134

К2 дугаар байрны орц  /БЗД, 6 дугаар 

хороо/, 21 дүгээр хороолол 8А байрны 3 

дугаар орц /СХД, 19 дүгээр хороо/, 8 дугаар 

байр 4 дүгээр орц /СБД, 7 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.27 - - - 2018.05.14 2018.07.05 - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

135

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, 

залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж 

бүрэн тохижилт /СБД, 20 дугаар хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.12.30 2018.04.20 2018.06.04 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

136
Богд Жавзандамбын гудамжны тохижилтын 

ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.12 - - - 2018.05.11 2018.06.25 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

137
Дуурийн театрын өмнөх гудамжны 

тохижилтын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.06.18 2018.05.11 2018.06.25 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

138
Дуурийн театрын өмнөх гудамжны 

тохижилтын бетон замын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.02.27 - 2018.05.11 2018.06.18 2018.05.11 2018.06.25 - 3 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

1
Улаанбаатар Такси сервис төсөл 

хэрэгжүүлэх 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - 2018.12.30 - - - - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил

1

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний 

худаг, насос станцын нэгдсэн хяналтын 

төвийг байгуулж, теле хяналт, холбоо, 

дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглох

Шууд гэрээ байгуулах 

арга
2018.04.11 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

2 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ 

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.15 2018.01.23 2018.02.26 2019.03.13 2018.02.22 2018.04.08 үгүй 4 - 2018.02.28 - Гэрээ хийгдсэн

3 Автомат дээж авагч
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.15 2018.01.30 2018.03.07 2018.05.18 2018.03.01 2018.04.15 үгүй 5 - 2018.03.12 - Гэрээ хийгдсэн

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИ ХК

УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨҮГ



4
Бохир усны насос авах /вакум насос, 90-

100кВт,Н-22м, 1500-1900м3/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.15 2018.01.24 2018.03.01 2018.06.04 2018.02.23 2018.04.09 үгүй 3 - 2018.03.22 - Гэрээ хийгдсэн

5 Тунгаагчын ток соъёмик
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.25 2018.02.01 2018.04.16 - 2018.03.05 2018.05.24 үгүй 0 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

6
Суурин болон зөөврийн компьютер 

худалдан авах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.23 2018.01.30 2018.03.16 2018.04.06 2018.03.01 2018.04.15 үгүй 6 - 2018.03.20 - Гэрээ хийгдсэн

7 ф50-300мм-ийн хаалт худалдан авах
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.23 2018.01.31 2018.03.15 2018.04.30 2018.03.05 2018.04.19 үгүй 7 - 2018.03.20 - Гэрээ хийгдсэн

8  Хүний нөөцийн программ

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.01.28 2018.05.04 - - - - үгүй 3 - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

9
Гүний худгийн насос, цахилгаан хөдөлгүүр 

кабелийн хамт худалдан авах  

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.08 2018.03.22 2018.05.14 2018.03.12 2018.04.26 үгүй 6 - 2018.04.03 - Гэрээ хийгдсэн

10 Хэт авианы зарцуулалтын хэмжүүр 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 2018.04.02 - - 2018.05.02 2018.07.30 үгүй 1 - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

11 Ко-502 авто машин
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 - - 2018.05.28 2018.07.12 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

12 Хуванцар усан сан авах 8 тн
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.08 2018.05.07 - 2018.03.13 2018.06.12 үгүй 10 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

13 Үйлдвэр баазын дотор заслын ажил
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.08 2018.05.16 - - 2018.06.15 2018.07.30 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

14 Ус түгээх байрыг буулгаж шинээр барих
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 2018.04.09 - - 2018.05.10 2018.06.14 үгүй 6 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

15 Микро автобус
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

16 Суудлын автомашин
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 - - 2018.05.28 2018.07.12 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

17 Усны авто машин /2.5 тн/
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.23 2018.04.27 - - 2018.05.29 2018.07.13 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

18
Бохир усны насос, /гном, 135кВт,Н-22м, 

1500м3/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - үгүй - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

19
ХУТ-н барилгад гадна шугам сүлжээ хийх 

/цахилгаан/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.26 2018.04.27 - - 2018.05.28 2018.07.12 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

20
ХУТ-н барилгад гадна шугам сүлжээ хийх / 

цэвэр ус, дулаан/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 - - - - - үгүй - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

21

Хар усан тохойн чиглэлийн 04кВ-ийн 

агаарын шугамыг бетон тулгууртай СИП 

кабелиар солих  /68-61х

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - үгүй - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

22

Центрфуг, шурган дамжуурга, центрфугт 

Рам Рас дозлогчийн төхөөрөмж худалдан 

авах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.09 2018.03.22 2018.06.14 2018.03.14 2018.04.28 үгүй 3 - 2018.03.26 - Гэрээ хийгдсэн

23 Толгойтын шугам хийх СХД
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - үгүй - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

24 УТБайрыг буулгаж, шинээр барих 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.09 2018.04.12 - - 2018.05.14 2018.06.28 үгүй 10 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

25
Лагын карт ачих, хуучин  лаг буусан газрын 

лагийг түрж овоолж талбай бэлтгэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - үгүй - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

26
Хяналт удирдлагын төвийн тусгай 

зориулалтын өрөөнүүдийг  тоноглох

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - үгүй - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил



27 Хлор - хуурай
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 - - 2018.05.21 2018.07.08 үгүй 3 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

28 Хлор - төмөрт
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 - - 2018.05.22 2018.07.09 үгүй 3 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

29 Давс
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 - - 2018.05.21 2018.07.08 үгүй 3 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

30 Манганы давс
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.08 2018.05.24 - - 2018.06.25 2018.08.04 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

31 Ус төрөгчийн хэт исэл
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.11 2018.04.20 - - 2018.05.22 2018.07.09 үгүй 3 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

32 Дугуй
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.23 2018.01.31 2018.04.18 2018.05.15 2018.03.02 2018.05.27 үгүй 6 - 2018.04.19 - Гэрээ хийгдсэн

33 Тоолуур
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - үгүй - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

34 UV Ламп, балласт
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.05.08 2018.05.04 - - 2018.06.05 2018.07.20 үгүй - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

35 Шатахуун
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.27 2018.02.02 2018.04.11 - 2018.03.06 2018.04.20 үгүй 5 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

36 Тос тосолгоо материал
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.25 2018.02.05 2018.03.09 2018.04.02 2018.03.09 2018.04.23 үгүй 4 - 2018.03.16 - Гэрээ хийгдсэн

37 Ажлын хувцас
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.01 2018.02.09 2018.05.02 - 2018.03.12 2018.06.10 үгүй 8 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

38 Артишок
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.05 2018.01.25 2018.04.04 2018.12.25 2018.02.23 2018.05.17 үгүй 1 - 2018.04.10 - Гэрээ хийгдсэн

39 Трансформатор худалдан авах 100 кВа Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.11 2018.04.25 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

40
Гүний орос худагт компенсацлах 

төхөөрөмж суурилуулах
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.03.27 - үгүй - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

41 ф400-800 мм-ийн хаалт худалдан авах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.04.30 2018.04.18 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

42 БДНС-ын ялтсан бойлер суурилуулах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

43 Эргэлтийн насос худалдаж авах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.07 2018.04.25 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

44

Сэргээгдэх / нарны / эрчим хүчний гадна 

гэрэлтүүлэг суурилуулах /машинд ус ачдаг 

УТБ-д/

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

45
 Эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалтын 

тавил бүхий цахилгаан халаагуур авах 
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

46
Цахилгаан халаагуур /хуучин ашиглалтын 

хугацаа дууссан халаагуурыг солих /
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

47 Вакум цонхны тоног төхөөрөмж Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.05.31 2018.07.12 үгүй - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

48 Бохир усны насос /55кВт, Н-70м, 360м3/ Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

49 Агаарын насос Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.01.25 - үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

50

Цахилгаан халаагуур усан сангийн өрөөнд 

/хуучин ашиглалтын хугацаа дууссан 

халаагуурыг солих /

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

51
Нэг цэгээс хянах системийн даралтын 

мэдрэгч 
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.04.17 2018.04.03 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

52 Тэнхлэг тохируулах аппарат Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.04.04 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

53 Түлшний аппартур засах төхөөрөмж Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.21 - - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн



54

Ус соруулах цахилгаан насос /ГНОМ/ 

Q200м3 хүчин чадалтай. 200м шланк хамт 

авах

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

55
80м3/ц зарцуулгатай өөр дээрээ үүсгүүртэй 

ус сорох насос авах
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

56 Металл илрүүлэгч Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

57
380 в цахилгаан үүсгүүр овор хэмжээ бага

20-25 кВА
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

58
Хуванцар шугамын 380в хүчдэлээр муфт 

фа наадаг багаж / ф110-400мм фа хамт /
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

59
Галын гидрант орос стандартын 2м-2.5м 

хүртэл
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

60
КО-502Б машины өндөр даралтын насос 

авах /16ата/
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

61 Спектрофотометр Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

62 Хатаах шүүгээ Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

63
Шүүх төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн 

хамт, 6 эгнээ
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

64 Электрон бюретка Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

65 Дулааны узелийн шинэчлэлт Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

66 Сүлжээний хамгаалалт Cisco firewall Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.04 2018.04.17 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

67 Тунгалаг дэлгэц Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

68 Үүлэн хөшиг Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

69 Насос гүний ЭЦВ6-10-125 Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

70 Редуктор, М300 Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

71
Машинд ачдаг УТБайр болгон тоноглох 

/СХД/
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

72
Гүний болон машинд ачдаг УТБ-уудын  

хамгаалалтын бүсэд хашаа хийх.
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

73
ХУТ-н барилгад гадна шугам сүлжээ хийх 

/холбоо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

74 УТЛ-ын хашаа барих Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.02 2018.04.19 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

75
Хэвтээ тунгаагуурын станцын гүүрэн кран 

шинэчлэх
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

76
Нэг цэгээс хянах системийн сервер 

компьютер, лицензтэй үйлдлийн систем 
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа



77 Принтер худалдан авах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.31 2018.05.15 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

78 Дэлгэц LCD - LG  инч Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

79
Форд авто машины шугам оношилгооны 

жижиг камер авах
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

80 Зургийн аппарат /видеокамер/ иж бүрдэл Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

81 Камерын хяналтын систем суурилуулах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

82

Төв, Гачуурт эх үүсвэрийн  хамгаалалтын 

бүсэд эргүүл офицерийн байр барих 

/гражийн хамт/ зөөврийн

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.07.05 2018.05.10 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

83
21-р хорооллын усан санд харуулын байр 

барих /зөөврийн/
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

84 Төмөр хувцасны шкаф, 3 тасалгаатай Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.17 2018.04.17 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

85

Тасганы насос станцын цахилгаан 

хангамжийн 10кВ-ийн кабель шугамыг 

шинэчлэх 

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

86 Тосон таслуурыг Вакум таслуураар солих Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

87

Баруун сараалжын гадна,элс баригчийн 

гарах тал, поршаллын ерөнхий шибр 

хаалтуудыг шинэчлэх 

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.05.15 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

88

Агааржуулах станцын хөргөлтийн усны 

усан сан, шугам хоолойг шинэчлэх / зураг 

төсөл боловсруулан угсралт хийх /

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

89
Тунгаагуурын фермийн дугуй авч 

суурилуулах
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.18 2018.04.09 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

90 Нерж ёмкость /усан сан 5 тн/ Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

91 Авто машин их засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

92

БЗД-ын бохир усны 801-ын салбар 

шугамын БУХ 8-9-р худгийн хооронд 

ф250мм-ын шугам хоолойг шинэчилж 

хэсэгчлэн солих

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

93

БЗД-ын бохир усны ф150мм голчтой 

Хилийн цэргийн салбар шугамын шинэ 

Глобын ф250мм-ын шугаманд холбох

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

94
БЗД-т хуучин 017-р станц явсан ф-150мм 

шугамыг шинэчилэх
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

95 Эрэгтэй, эмэгтэй душ сауны засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.13 2018.04.13 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

96
2-р өргөгчийн насос станцын барилгад их 

засвар хийх
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

97
Чингэлтэйн усан сангийн нэвчилтийг 

засварлах
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

98 ТП-ны дээврийн засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

99
Махын эх үүсвэрийн 2-р өргөгчийн насос 

заалны гадна их засвар
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.23 2018.05.17 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

100 Гүний худгийн дээвэр засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.07.02 2018.05.15 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн



101 УТБ-ны дээврийн их засвар хийх Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

102
ИЛНС-ын дээврийн засвар Био ЦБ-н 

барилга дээврийн засвар
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.01 2018.04.24 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

103 ИЛНС-ын 2-р тунгаагуурын ирмэг засах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.31 2018.05.09 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

104 Ус түгээх байрны их засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.05.08 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

105 ÓÒÁ-íû äýýâðèéí çàñâàð Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

106
Үйлдвэр баазын гадна ханын дулаалгын 

ажил
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.18 2018.04.26 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

107
Үйлдвэр баазын гадна цахилгаан, дотор 

цахилгааны ажил
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.25 2018.05.09 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

108 Үйлдвэр баазын холбоо дохиололын ажил Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.22 2018.05.09 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

109 Тасалгааны дуу намсгагч акустик хавтан Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

110
Серверийн өрөөнд хөндий шал 

суурилуулах
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

111 Албаны барилгын засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

112

Гүний худгуудын халаалтын кабель 

шинэчилж солих дулаалга хийх /удирдах 

төхөөрөмж болон датчиктай/

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.06 2018.05.07 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

113 Бетонон хийц худалдан авах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.11.23 2018.04.12 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

114 Даацын ширмэн люк таг Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.14 2018.05.17 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

115 Усны тоолуур Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.04 2018.04.18 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

116
Хуванцар усан сангийн сэлбэг худалдаж 

авах
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

117 К-1000 багаж. Мануль хошууны хамт Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

118
Бохир усны шугамын худгуудад ус 

нэвчүүлэхгүй бодисоор доторлогоо хийх
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

119
 БУШ-ын хэсэгчлэн дотор талаас нөхөх 

шилэн даавуу, цавуу бусад материал 
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.05.16 - үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

120 Резинэн заглушка худалдан авах Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

121
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ /нэр 

дурдсан 30 багаж/
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

122 Вирусын эсрэг программ Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.03.21 2018.02.09 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

123
УТБ-дад дулаалгатай листэн хаалга 

хийлгэх
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.05.16 - үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

124 УТБ-ны далангийн засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - 2018.05.28 - үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

125 Барилгын гадна дотор урсгал засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

126 Ф150мм-ийн гадна дулааны шугам солих Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

127
Махын эх үүсвэрийн 1000м3*2 усан санг 

1500м3*2 болгох зураг төсөв хийх  
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

128 Кадастарын зураг хийлгэх Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.18 2018.03.30 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн



129
Баруун сараалжийн барилгын 

шинэчлэлтийн зураг хийх
Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

130  Толгойтын шугамын ажлын зураг хийлгэх Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.14 2018.03.19 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

131

Хяналт, удирдлагын төвийн барилгын 

шугам хоолойн зураг төсөв хийлгэх, 

барилгажих талбайг бэлтгэх

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

132

Хяналт удирдлагын төвийн тусгай 

зориулалтын өрөөнүүдийг тоноглох ажлын 

зураг хийлгэх

Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.28 2018.04.06 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

133 IFIX програм Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

134 Бохир усны станцын ажлын байрны засвар Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

135 ОХУ-аас архивын бичиг баримт авчрах  Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

136 ПАМ РАС Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.04 2018.05.16 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

137 Цахилгааны кабель Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.02.14 2018.01.31 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

138 Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

139 Аккумлятор Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.03.01 2018.02.14 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

140 Винтель Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.03.12 2018.02.01 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

141 Төмөр хоолой Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.15 2018.04.13 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

142 Шланг Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.25 2018.01.31 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

143 Насос ажлын дугуй Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

144 Паронит Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.04.05 2018.03.01 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

145 Тоолуурын сэлбэг Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

146 Гялгар уут Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.02.07 2018.01.24 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

147 Будагч материал Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.09 2018.04.11 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

148 Угаалгын нунтаг Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.12.30 2018.01.29 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

149 Арчих материал Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.12.30 2018.03.09 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

150 Бээлий - резинэн Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.04.09 - - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

151 Нүүрс Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

152 Öààñ Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.02.08 2018.01.24 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

153 Притерийн хор Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.12.30 2018.01.26 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

154 Халад /үйлчлэгч/ өмд цамц Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.04 2018.05.04 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

155 Бээлий-резинэн алгатай Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.11.30 2018.04.03 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

156 Бээлий-хөвөнтэй Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.11.15 2018.04.23 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

157 Бээлий - урт ханцуйвчтай резинэн Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.30 2018.03.27 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

158 Ажлын гутал - өвлийн Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

159 Ажлын гутал - зуны Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.06.22 2018.05.16 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

160 Ажлын гутал - цасны Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

161 Сүү Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - - - - үгүй - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

162 Штаб /аранз/ Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.04.02 2018.03.16 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

163 Хошуувч - тоосонцорын Харьцуулалтын арга 2018.01.03 - - 2018.05.15 2018.04.19 - үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн



1
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим 

спортын талбай /БЗД/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.16 2018.04.02 - 2018.12.30 2018.05.02 2018.06.16 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

2
Бууц нийлүүлэх заагдсан талбай дахь мод 

сөөгний тоогоор,    Z3.2 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 2 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

3
Бууц нийлүүлэх заагдсан талбай дахь мод 

сөөгний тоогоор,    Z3.1 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 2 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

4
Үртэс нйилүүлэх заагдсан талбай дахь мод 

сөөгний тоогоор,    Z3.2 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 2 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

5
Үртэс нйилүүлэх заагдсан талбай дахь мод 

сөөгний тоогоор,    Z3.1 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 2 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

6
Бутуул,согооворын үр 

нийлүүлэх,2000кг,Z15-Z20 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 6 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

7
Бутуул,согооворын үр нийлүүлэх,2000кг,Z8-

Z14талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 8 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

8
Бутуул,согооворын үр нийлүүлэх,2000кг,Z1-

Z7 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 8 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

9 Элс нийлүүлэх, 2000 м3  Z1-Z20 талбай Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 3 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

10
Хар шороо нийлүүлэх,1428  м3   Z16-Z20 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 2 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

11
Хар шороо нийлүүлэх,1428 м3    Z13-Z6 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

12
Хар шороо нийлүүлэх, 1428  м3  Z9-Z12 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

13
Хар шороо нийлүүлэх,1428  м3  Z5-Z8 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

14
Хар шороо нийлүүлэх, 1428 м3 Z1-Z4 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 2 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

15
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z20 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 4 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

16
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z19 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 4 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

17
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z18 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 4 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

18
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z17 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 4 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

19
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z16 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 6 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

20
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z15 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 10 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

21
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z14 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 4 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

22
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z13 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 4 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

23
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z12 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 3 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

24
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z11 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

25
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z10 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 2 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

26
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z9 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - 2018-08-15 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 2 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

27
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z8 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 6 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

28
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z7 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 4 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

29
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z6 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 7 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

30
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z5 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 3 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

31
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z4 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 5 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН ОНӨТҮГ



32
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z3 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 4 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

33
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z2 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-08-15 2018.05.11 - - 3 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

34
Зүлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх,0.5 га,Z1 

талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 - 2018.05.11 - - 4 - - - Гэрээ хийгдсэн

35
Нарс мод тарих ажил гүйцэтгэх 121 

ширхэг,Z3 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-01 2018.05.11 - - 2 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

36

Мод сөөгний усалгааны ажил 

гүйцэтгэх,заагдсан талбай дахь мод 

сөөгний тоогоор,    Z2.3 талбай

Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-10-01 2018.05.11 - - 4 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

37

Мод сөөгний усалгааны ажил 

гүйцэтгэх,заагдсан талбай дахь мод 

сөөгний тоогоор,   Z2.2 талбай

Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 2 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

38

Мод сөөгний усалгааны ажил 

гүйцэтгэх,заагдсан талбай дахь мод 

сөөгний тоогоор,    Z2.1 талбай

Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-10-01 2018.05.11 - - 5 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

39

Ногоон байгууламжийн хортон шавьж 

өвчинтэй тэмцэх ажил гүйцэтгэх 6 удаагийн 

давталттай, 254 га

Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 - - 2018.05.11 2018.05.25 үгүй 3 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

40
Шар өвс хамах,хөл ургамал устгах ажил 

гүйцэтгэх,18 га,Z1.3 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 3 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

41
Шар өвс хамах,хөл ургамал устгах ажил 

гүйцэтгэх,18 га,Z1.2 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.04 2018.05.15 2018-06-15 2018.05.11 - - 3 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

42
Шар өвс хамах,хөл ургамал устгах ажил 

гүйцэтгэх,17 га,Z1.1 талбай
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.11 - 2018-06-15 2018.05.18 - - 3 - 2018.05.15 -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

43
30 га талбайн харуул хамгаалалтын ажил 

гүйцэтгэх
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.02 - - 2018.05.09 - - 3 - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

44
30 га талбайн цэвэрлэгээний ажил 

гүйцэтгэх
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.05.02 2018.05.15 2018-10-01 2018.05.09 - - 1 - 2018.05.15 - Гэрээ хийгдсэн

45
Өвлийн хүлэмж,үйлдвэрийн газрын өөрийн 

байранд
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.06.13 - - 2018.07.19 - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

46
Мод хэлбэржүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх 

заагдсан талбай дахь мод сөөгний тоогоор
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.06.13 - - 2018.06.21 - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

47
Арчилгааны  ажил гүйцэтгэх заагдсан 

талбай дахь мод сөөгний тоогоор
Харьцуулалтын арга 2018.04.16 2018.06.13 - - 2018.06.21 - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

1 Зураг төсөв

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2018.03.20 2018.03.22 - - - - - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

2
Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн 

барилгын их засвар

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

3
26 дугаар сургуулийн дээвэр засварын 

ажил /ХУД, 13 дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 2018.04.13 - 2018.12.30 2018.05.14 2018.06.29 үгүй 6 1 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

4
13 дугаар хорооны 1 дүгээр хэсгийн 2,5 

дугаар байрны фасад засварын ажил 
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

5

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал 

/Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 114 дүгээр 

сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

6
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар 

хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

7

Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр 

барих, 240 ор /улаанбаатар, Хан-Уул 

дүүрэг, 28 дугаар цэцэрлэг/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 2018.04.13 - - 2018.05.21 2018.07.23 - 1 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА



8

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 

байруудын дулаан шугам сүлжээ, дэд 

станц /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11,15 

дугаар хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

9
4,5,6,7,8 дугаар хороо гудамж талбайн 

камержуулалт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

10

1 дүгээр хороо 18, 21, 22-р байрны гадна 

талбай, Төрийн банкны байрны хажуугийн 

явган хүний замын засварын ажил

Харьцуулалтын арга 2018.03.27 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

11
2 дугаар хороо 'Тэрмэстий' өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн байрны их засвар
Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.23 2018.05.07 2018.06.05 2018.04.03 2018.06.04 үгүй 8 2 - - Гэрээ хийгдсэн

12
3 дугаар хороо. 15 дугаар сургуулийн спорт 

заалны засварын ажил
Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.20 - - 2017.03.27 2018.06.07 үгүй 5 3 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

13
3 дугаар хороо Дүүргийн эрүүл мэндийн 

төвийн үүдний засвар
Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.23 - - 2018.03.27 2018.07.09 үгүй 8 8 - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

14

6 дүгээр хороо Дүүргийн эрүүл мэндийн 

төвийн Яармаг салбарын кабинет 

тохижуулах ажил

Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.12 2018.05.09 - 2018.04.20 2018.06.04 үгүй 4 1 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

15
4 дүгээр  хороо Арцатын 14-ийн 

гудамжнуудыг засаж тэгшлэх ажил
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

16

5 дугаар хороо Яармагийн 19, 20, 21 дүгээр 

гудамжны нийт 20 өрхийг цэвэр усны 

шугамтай холбох

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

17
6 дугаар хороо Нүхтийн нийт 32 

гудамжнуудын замыг тэгшлэх 
Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.26 2018.04.26 2018.05.27 2018.04.05 2018.06.09 үгүй 8 2 - - Гэрээ хийгдсэн

18

8 дугаар хороо Дэнжийн 2, Сонсголонгийн 

5 дугаар гудамжуудыг Жишиг гудамж 

болгон тохижуулах ажил

Харьцуулалтын арга 2018.03.16 2018.03.20 2018.04.16 2018.05.27 2018.03.27 2018.05.12 үгүй 4 1 - - Гэрээ хийгдсэн

19
11 дүгээр хороо 32 дугаар сургуульд эко 

анги байгуулах 
Харьцуулалтын арга 2018.03.27 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

20
Нисэх-Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт 

хүрээлэн байгуулах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

21
10, 12, 13, 14 дүгээр хороодын нутаг 

дэвсгэрт шинээр автобусны буудал барих

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.27 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

22 14 дүгээр хороо 5-н худгийн засварын ажил Шууд худалдан авах (blank) - 2018.03.14 - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

23

16 дугаар хороо Буянт-Ухаагийн 24 буюу 

Сонсголонгийн гүүрний баруун талд 

байрлалтай тоглоомын талбайд 

шаардлагатай тоглоом суурилуулах

Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.12 2018.05.14 - 2018.04.20 2018.06.04 үгүй 4 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

24 15 дугаар хороо Ахмадын төвийн тохижилт Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

25 15 дугаар хороо зам талбайн тохижилт Шууд худалдан авах (blank) - 2018.05.25 - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

26

Хан-уул дүүргийн өвөлжилт, хаваржилтад 

зориулан нөөц бүрдүүлэх зорилгоор өвс 

нийлүүлэх

Харьцуулалтын арга 2018.01.05 2018.01.05 2018.01.22 2018.05.05 2018.01.15 2018.03.04 үгүй 1 1 2018.02.07 - Гэрээ хийгдсэн

27 1,2,3,11,15-р хороо ХУД2017/НТ-205-01

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 1 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн



28 4-р хороо ХУД2017/НТ-205-02

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 3 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

29 5-р хороо ХУД2017/НТ-205-03

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 4 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

30 6-р хороо ХУД2017/НТ-205-04

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.03.27 2018.12.30 2018.01.29 2018.05.06 Үүй 2 2 2018.03.30 - Гэрээ хийгдсэн

31 7-р хороо ХУД2017/НТ-205-05

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 1 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

32 8.1-8-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-06

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 1 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

33 8.9-14-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-07

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - - 2018.12.30 2018.01.29 2018.07.09 Үүй 1 2 - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

34 9.1-8-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-08

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 2 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

35 9.9-14-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-09

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 2 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

36 10,16.8-14-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-10

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 1 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

37 12- хороо ХУД2017/НТ-205-11

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 1 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн

38 13-р хороо ХУД2017/НТ-205-12

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.03.27 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 4 2 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

39 14-р хороо ХУД2017/НТ-205-13

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.02.07 2018.12.30 2018.01.29 2018.03.15 Үүй 4 1 2018.02.27 - Гэрээ хийгдсэн



40 16.1-7-р хэсэг ХУД2017/НТ-205-14

Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах журам

2017.12.22 - 2018.03.27 2018.12.30 2018.01.29 2018.05.06 Үүй 1 2 2018.03.30 - Гэрээ хийгдсэн

41

Хан-Уул дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл 

ажлын хүрээнд ажилчдын өвлийн гутал 

нийлүүлэх

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -
Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

42
Хан-Уул дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл 

ажлын хүрээнд давс бодис худалдан авах 
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

43
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн 

авто машинд хэрэглэх шатахуун

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

44
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн 

авто машин /8м3 багтаамжтай/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

45
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн 

авто машин /16м3 багтаамжтай/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
(blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

46

Хан-Уул дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл 

ажлын хүрээнд 100тн давс 25тн бодис 

худалдан авах 

Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

47
Тохижилт үйлчилгээний төвд хог тээврийн 

авто машин / Портер, Бонго /
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Үнэлгээний хороо 

байгуулах ажил

48 1-р хороо, Явган хүний зам засах ажил Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.04 - - 2018.04.12 2018.07.02 үгүй 6 2 - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

49 2-р хороо, Камержуулалт Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

50

3-р хороо, 19-р байрны дэргэд тоглоомын 

талбайд тоглоом худалдан авах, 

суурилуула, засварлах

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

51
4-р хороо, Нийтийн эзэмшлийн зам талбай 

гэрэлтүүлэг
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

52 4-р хороо, явган хүний зам засах Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

53

5-р хороо, 29-р цэцэрлэгийн хашаанд 

хүүхдийн тоглоом худалдан авах, 

суурилуулах

Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

54 5-р хороо, явган хүний зам барих Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

55

6-р хороо, нүхтийн 30-р гудамж, цагдаагийн 

2-р хэлтсийн зүүн хойд хэсэгт ахмадын 

төвийн засвар, тохижилт

Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.05.24 - - 2018.05.31 2018.07.12 - - - - -
Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

56 7-р хороо, Хашаа жигдрүүлж будах Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

57 7-р хороо, Хаягжуулалт Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

58
8-р хороо, 60-р сургуулийн урд ахмадын 

төвийн засвар тохижилт
Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

59
8-р хороо, сонсголын 1-р гудамжны урд 

талд тоглоомын талбай засварлах
Харьцуулалтын арга 2018.03.27 2018.04.12 - - 2018.04.20 - үгүй - - - -

Шийдвэр хүлээгдэж 

байгаа ажил



60
9-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам талбай 

камержуулалт
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

61
10-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам талбай 

камержуулалт
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

62 11-р хороо, гүний худаг Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

63
12-р хороо, явган хүний зам сүүдрэвч 

барих
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

64 13-р хороо, гүний худаг гаргах Шууд худалдан авах (blank) - - - - - - - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

65 14-р хороо, таксины зогсоол байгуулах Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

66
15-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам 

талбай, гэрэлтүүлэг
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

67
15-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам 

талбай, тохижилт
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

68
16-р хороо, нийтийн эзэмшлийн зам 

талбай, камержуулалт
Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

1
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн 

цэгийн хашаа

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.28 2018.03.30 - - 2018.04.30 2018.06.14 - 5 2 - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

2
Тусгай зориулалтын механизм худалдан 

авах /3ш/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.03.23 2018.03.29 2018.05.15 - 2018.04.30 2018.06.14 - 3 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

3 Шатахуун нийлүүлэх
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2017.11.06 - 2018.01.29 - 2018.01.22 2018.03.08 - 3 1 - - Гэрээ хийгдсэн

4 Цэвэрлэгээний машины шүүр
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.04.06 2018.04.10 2018.05.14 - 2018.05.10 2018.06.24 - 1 1 - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

5 Тэрэг, тэрэгний дугуй Харьцуулалтын арга 2018.04.09 2018.05.16 - - 2018.05.24 2018.07.08 - 7 1 - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

6 Эксковаторийн шанага, гинж Харьцуулалтын арга 2018.05.15 2018.05.18 - - 2018.05.28 2018.07.12 - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

1
Түүх соёлын дурсгалт газруудын хяналтын 

камер суурилуулах ажил
Харьцуулалтын арга 2017.10.24 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

2
Автозамын хөдөлгөөний хяналтын камер 

суурилуулах ажил
Харьцуулалтын арга 2017.10.24 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

3
Гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдэж буй цэгүүдэд 

хяналтын камер суурилуулах ажил
Харьцуулалтын арга 2017.10.24 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

4
Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн 

их засвар

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.07 2018.05.23 - 2018.12.30 2018.06.25 - - - - - -

Тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа

5
23 дугаар сургуульд цахим номын сан 

байгуулах /ЧД, 1 дүгээр хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.01.22 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

6
24 дүгээр сургуулийн спорт заалыг 

засварлах, тохижуулах /ЧД, 1 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.01 - 2018.12.30 2018.05.08 - - 11 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

ХОТ ТОХИЖИЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА



7
41 дүгээр байрны гадна фасадны засвар 

/ЧД, 6 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.08 - 2018.12.30 2018.05.16 - - 2 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

8
Гудамж талбайн камержуулалт /ЧД, 7 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.22 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

9
Гудамж талбайн камержуулалт /ЧД, 8 

дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.22 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

10

Хайлааст, Сургуулийн гудамжинд 6м өргөн 

автомашины чулуун зам  /ЧД, 13 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.04.16 - 2018.12.30 2018.04.24 2018.07.08 үгүй 2 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

11

Хайлааст, Хандгайтын гудамжинд 6м өргөн 

автомашины чулуун зам /ЧД, 14 дүгээр 

хороо/ 

Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.04.16 - 2018.12.30 2018.04.24 2018.06.08 үгүй 2 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

12

Жаргалантын гудамжинд 6 м өргөн 

автозамын чулуун зам  /ЧД, 15 дугаар 

хороо/

Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.04.16 - 2018.12.30 2018.04.24 2018.06.08 үгүй 3 - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

13
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх /ЧД, 

17 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.14 - 2018.12.30 2018.05.22 - - 5 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

14
Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 

18 дугаар хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.22 - - 2018.12.30 - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

15
Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх /ЧД, 

19 дүгээр хороо/
Харьцуулалтын арга 2018.01.22 2018.05.14 - 2018.12.30 2018.05.22 - - 5 - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

16
1, 3, 8-р хорооны нутаг дэвсгэрт 

камержуулалт хийх
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 - 2018.04.20 2018.03.30 2018.06.14 үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

17
2-р хорооны 40.0-тын 21 дүгээр байрны 

сантехникийн засвар
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.07 2018.03.21 2018.04.13 2018.03.16 2018.04.30 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

18
4-р хороо, 11, 18-р байрны цахилгааны 

шугамыг шинэчлэн сайжруулах
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.05.03 - 2018.03.16 2018.06.14 үгүй - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

19 5-р хороонд явган хүний зам, шат тавих Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.05.07 - 2018.03.29 2018.05.13 үгүй - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

20
6-р хорооны 74 дүгээр цэцэрлэгт гал 

тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.14 2018.03.27 2018.04.19 2018.03.22 2018.05.06 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

21
6-р хорооны 108 дугаар цэцэрлэгт гал 

тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.14 2018.03.27 2018.04.19 2018.03.22 2018.05.06 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

22
7-р хороо, Хувьсгалчдын Г-ийн 12, 13 

дугаар гудамжинд явган хүний зам тавих

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.27 2018.05.09 2018.03.22 2018.05.06 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

23
7-р хороо, "Сантхайрхан" дэлгүүрээс доош 

явган хүний шат тавих

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.27 2018.05.05 2018.03.22 2018.05.06 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

24
7-р хороо, Цэнхэр хаалганаас Усан сан 

хүртэлх замыг хусаж тэгшлэх

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.04.19 2018.06.08 2018.03.22 2018.05.06 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

25
9-р хорооны Дэнжийн 45 дугаар гудамжийг 

тохижуулах
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.04.10 2018.05.29 2018.03.29 2018.05.13 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

26
10-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.05.01 - 2018.03.30 2018.05.14 үгүй - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

27 11-р хороонд хаягжуулалт хийх

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.27 2018.05.05 2018.03.21 2018.05.05 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

28 12-р хороонд хаягжуулалт хийх

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.27 2018.05.05 2018.03.21 2018.05.05 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн



29 12-р хороонд гэрэлтүүлэг тавих Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

30 13-р хороонд хаягжуулалт хийх 

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.14 2018.03.27 2018.05.05 2018.03.21 2018.05.05 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

31
13-р хорооны гудамжны замыг хусаж 

тэгшлэх

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.21 2018.04.18 2018.06.01 2018.03.28 2018.05.12 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

32
14-р хороо, 5 буудлын автобусны буудал 

орчмын тохижилт
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

33
15-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.05.01 - 2018.03.30 2018.05.14 үгүй - - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

34
16-р хороо, Тансаг дэлгүүрийн урд талбайд 

тоглоомын талбай байгуулах
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

35
16-р хороо, Согоотын 39 дүгээр гудамжинд 

явган хүний гүүр байгуулах
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.22 2018.04.18 2018.05.27 2018.03.30 2018.05.14 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

36 17-р хороонд гэрэлтүүлэг тавих Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

37
17-р хороо, Сурагчийн 62 дугаар гудамжны 

тоглоомын талбайг засварлаж сайжруулах

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.16 - - 2018.03.23 2018.05.07 үгүй - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

38
17-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт 

хийх
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.03.21 2018.05.01 - 2018.03.30 2018.05.14 үгүй - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

39
18-р хороо, Яргайтын 33 дугаар гудамжийг 

хусаж тэгшлэх

Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны 

журам

2018.02.06 2018.03.21 2018.04.10 2018.05.30 2018.03.29 2018.05.13 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

40 19-р хороонд гэрэлтүүлэг тавих Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -
Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа

41
Жижиг дунд үйлдвэрлэл, инновацийн 

хөгжлийг дэмжих төв байгуулах ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

42

Мэдээллийн нэгдсэн төвийн барилгын 

дотор интерьер тохижилт болон дотор 

цахилгааны ажил

Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - 2018.02.13 2018.04.16 2018.03.01 2018.04.15 үгүй 2 - - - Гэрээ хийгдсэн

43

Мэдээллийн төвийн гадна барилгын 

нэмэлт өргөтгөл, засвар, тавилга, эд 

хогшил

Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - 2018.02.13 2018.04.16 2018.03.06 2018.04.20 үгүй - - - - Гэрээ хийгдсэн

44
Инженерийн шугам сүлжээ /дотор халаалт 

болон цэвэр, бохир ус/
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - 2018.02.13 2018.03.14 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

45 Гадна цэвэр усны төвлөрсөн шугам холбох Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - 2018.05.21 - 2018.05.09 - - 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

46
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 

зөөврийн ажлын байр /30ш/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Тендерийн бичиг 

баримт боловсруулж 

байгаа

47 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

48

Нийгмийн эрүүл мэнд болон эрүүл 

мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг сайжруулах багаж, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах 

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил



49

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 

чиглэсэн зорилтот төслийн хүрээнд төрийн 

бус өмчийн цэцэрлэгт хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан бүлэг 

тохижуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

50

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 

чиглэсэн зорилтот төслийн хүрээнд төрийн 

бус өмчийн цэцэрлэгт хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан 

автомашин нийлүүлэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

51

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 

чиглэсэн зорилтот төслийн хүрээнд 

ерөнхий боловсролын сургуулиудын 

орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

зориулсан тохижилт /14 сургууль/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

52

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 

чиглэсэн зорилтот төслийн хүрээнд жишиг 

3 сургуульд анги танхим тохижуулах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

53

Жаргалтай гэр бүл-Жаргалтай үрс 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 

чиглэсэн зорилтот төслийн хүрээнд 17 

хорооны хөгжлийн бэрхгээлтэй хүүхдийн 

асаргаа сувилгааны төвийн засварын ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

54
Ногоон булан Ахмадын амралт, сувилал 

ОНӨААТҮГ-ын заал шинэчлэн барих ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

55

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 3D 

принтер бүхий "РОБОТИК" төсөл 

хэрэгжүүлэх

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 2018.03.13 2018.05.14 - 2018.04.12 2018.05.27 - 2 - - -

Захиалагчид гэрээ 

хийх зөвлөмж 

хүргүүлсэн

56

Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан 

хөгжлийн төв, спорт заалыг тоног 

төхөөрөмжөөр хангах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

57

Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан 

хөгжлийн төв, спорт заалыг тавилгаар 

хангах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

58

Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан 

хөгжлийн төв, спорт зааланд хүндэтгэлийн 

туг хийх

Шууд худалдан авах 2018.02.06 - 2018.03.02 2018.04.05 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

59
Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан 

хөгжлийн төвд жижиг эд хогшлоор хангах

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

60

Иргэд, хүүхэд залуучуудад зориулсан 

хөгжлийн төвийн хаяг, интерьер 

тохижилтийн ажил

Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

61
23-р сургуулийн номын сан байгуулах 

/өргөтгөл/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

62

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын  

эмчийн кабинетийн засвар тохижилтийн 

ажил

Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

63

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын  

эмчийн кабинетийг тавилга, багаж, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах 

Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

64
Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж 

/102 дугаар цэцэрлэг/
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.04.04 2018.04.20 2018.05.28 2018.04.12 2018.05.27 - - - - - Гэрээ хийгдсэн



65

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн 

шинээр нээгдсэн 13-19 дүгээр хорооны 

иргэд, даатгуулагчдад үйлчлэх салбар 

тасагт шаардлагатай тавилга, тоног 

төхөөрөмж

Харьцуулалтын арга 2018.02.06 2018.02.27 2018.03.14 2018.04.16 2018.03.07 2018.04.21 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

66

Бадмаараг ахлах сургуультай хамтарсан 

"Бид сайн сайханд дагуулна" төслийн 

дүүргийн оролцоо

Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

67
Хайлаастын гудамж, Чингэлтэй өргөн 

чөлөөг холбосон авто зам

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

68
Чингэлтэй хайрхан уул орчмын тохижилтын 

2-р үе шатны ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

69

Телевиз, радиогийн бүс /7, 8 хороо/-ийн 

айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл 

сайжруулах, 0.4 кВ-ын шугам татаж айл 

өрхүүдийг цахилгаанаар хангах, 

гэрэлтүүлэг хийх ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

70

Дэнжийн мянгын бүс /9-12 хороо/-ийн айл 

өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 

0.4 кВ-ын шугам татаж айл өрхүүдийг 

цахилгаанаар хангах, гэрэлтүүлэг хийх 

ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

71

Хайлаастын бүс /13-16 хороо/-ийн айл 

өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 

0.4 кВ-ын шугам татаж айл өрхүүдийг 

цахилгаанаар хангах, гэрэлтүүлэг хийх 

ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

72

Чингэлтэйн бүс /17, 18 хороо/-ийн айл 

өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 

0.4 кВ-ын шугам татаж айл өрхүүдийг 

цахилгаанаар хангах, гэрэлтүүлэг хийх 

ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

73

Зуслангийн бүс /19 хороо/-ийн айл 

өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах, 

0.4 кВ-ын шугам татаж айл өрхүүдийг 

цахилгаанаар хангах, гэрэлтүүлэг хийх 

ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

74
Төвийн хороод /1-6 хороо/-д тоглоомын 

талбай байгуулах, тохижилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

75
Телевиз, радиогийн бүс /7, 8 хороо/-т 

тоглоомын талбай байгуулах, тохижилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

76
Дэнжийн мянгын бүс /9-12 хороо/-т 

тоглоомын талбай байгуулах, тохижилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

77
Хайлаастын бүс /13-16 хороо/-т тоглоомын 

талбай байгуулах, тохижилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

78
Чингэлтэйн бүс /17, 18 хороо/-т тоглоомын 

талбай байгуулах, тохижилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

79
Зуслангийн бүс /19 хороо/-т тоглоомын 

талбай байгуулах, тохижилт

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

80
13, 14, 15 дугаар хорооны дундах Овооны 

тохижилтын 2-р шатны ажил

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 2018.02.27 2018.04.05 - 2018.03.30 2018.05.14 - - - - -

Тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа



81

Гүнтийн давааны орчимд Цагдаа, 

Мэргэжлийн хяналт, Онцгой байдлын 

хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс зэрэг 

байгууллагуудын байнгын пост байгуулах

Харьцуулалтын арга 2018.02.21 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

82

Гүнтийн давааны орчимд Цагдаа, 

Мэргэжлийн хяналт, Онцгой байдлын 

хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс зэрэг 

байгууллагуудыг шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжөөр хангах

Харьцуулалтын арга 2018.02.21 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

83
Агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд 

мэдээллийн төв байгуулах
Харьцуулалтын арга 2018.02.21 - 2018.03.09 2018.04.05 2018.03.06 2018.04.20 - - - - - Гэрээ хийгдсэн

84
Хороодод тоглоомын талбай байгуулах, 

тохижилт /12-р хорооны тохижилт/
Харьцуулалтын арга 2017.11.21 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

85
Хороодод тоглоомын талбай байгуулах, 

тохижилт /Сургууль цэцэрлэгийн орчимд/
Харьцуулалтын арга 2017.11.21 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

86

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн усан 

хангамжийг сайжруулах хүрээнд зөөврийн 

болон гүний худаг барих

Харьцуулалтын арга (blank) - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

87
Мэдээллийн нэгдсэн төвд хяналтын камер, 

цамхаг суурилуулах ажил
Харьцуулалтын арга 2018.02.06 - 2018.02.13 2018.03.14 - - - - - - - Гэрээ хийгдсэн

88
Булгийн 10, 13, 15 дугаар гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх /12 хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

89
Согоотын 59, 59а  дугаар гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх /16 хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

90
Сурагчийн 17-29 дүгээр  гудамжинд 

гэрэлтүүлэг хийх /17 хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил

91
Дээд салхитын 34, 35, 37  дугаар 

гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх /19 хороо/

Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт
2018.02.06 - - - - - - - - - -

Зураг төсөв, ажлын 

даалгавар ирээгүй 

ажил
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