
Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга Ч.Мөнхбаяр /төгрөгөөр/

№

Тухайн жилд 

худалдан авсан 

бараа, ажил, 

үйлчилгээний нэр 

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/сая. төг/

Гэрээний дүн 

Худалдан авах 

ажиллагаанд 

мөрдсөн журам 

Захиалагчийн 

баталсан 

тендерийн 

баримт бичиг 

Тендерт шалгарсан 

оролцогчийн товч 

мэдээлэл 

Үндэслэл шалтгаан 

Тендерт шалгараагүй 

оролцогчийн товч 

мэдээлэл

Үндэслэл шалтгаан 

1

ЗДТГ-ын 1 давхарын 

үүдний танхимын 

тохижилт засварын 

ажил

50,000.00 49,521.57
Харьцуулалтын 

арга

БГД-ХААА/ОН-

18-01

УБГ-ний дугаар: 

9011408026                                  

РД: 5776198         

"Интерконсалтинг 

Констракшн" ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27, 28 дугаар 

зүйлд зааснаар 

шаардлага хангасан  

тендер 

УБГ-ний дугаар: 

9011658069                       

РД: 615594                                         

"Ууган Орхон" ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27.4 дэх  

заалтын дагуу 

2

Агропаркийн 

сургалтын тоног 

төхөөрөмж

70,000.00 67,015.00
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт

БГД-ХААА/УТ-18-

01

УБГ-ний дугаар: 

9011109017                                  

РД: 5160901                                   

"Пи Си Эф" ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27, 28 дугаар 

зүйлд зааснаар 

шаардлага хангасан  

тендер 

3

Хүүхдийн зуслангийн 

ордоны тоног 

төхөөрөмж 

/Улаанбаатар, 

Налайх дүүрэг, 

Баянгол зуслан/

500,000.00 499,886.60
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт

БГД-ХААА/УТ-18-

05

УБГ-ний дугаар: 

9011204146                                

РД:5334748                                

"Ээж хайрхан 

констракшн" ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27, 28 дугаар 

зүйлд зааснаар 

шаардлага хангасан  

тендер 

УБГ-ний дугаар: 

9011591087                                   

РД: 6040217                                         

"Хай ресус" ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27.4 дэх  

заалтын дагуу 

4

Нийтийн эзэмшлийн 

гудамж талбайн 

хяналтын камерын 

ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ хариуцах 

байгууллагыг сонгон 

шалгаруулах

100,000.00 89,889.79

Зөвлөх 

үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг 

сонгон 

шалгаруулах 

журам

БГД-ХААА/ОН-

18-03

УБГ-ний дугаар: 

9011204146                                

РД:5334748                       

"Юу эм си эс" ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27, 28 дугаар 

зүйлд зааснаар 

шаардлага хангасан  

тендер 

  "Ган холдинг групп" ХХК                                   

"Ньюфалкон" ХХК  

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27.4 дэх  

заалтын дагуу 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 

мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох 

тухай журмын                 7 дугаар хавсралт

(Хуулийн 6.3.6, 6.4.3 заалтын хүрээнд)

ТЕНДЕРИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



5

Баянгол дүүргийн 93-

р сургуулийн 

ашиглалттай 

дээврийн засварыг 

гүйцэтгэхтөсөлд 

оролцох 

байгууллагыг сонгон 

шалгаруулах ажил

33,924,220      33,920,777     
Харьцуулалтын 

арга

БГД-ХААА/ОУБТ-

18-01

УБГ-ний дугаар: 

9011072011                                

РД:2623617                       

"Бөртэ трейд " ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27, 28 дугаар 

зүйлд зааснаар 

шаардлага хангасан  

тендер 

УБГ-ний 

дугаар:9011350022   

РД:5593689                     

"Алтай шар говь " ХХК

ТБОНӨХБАҮХА тухай 

хуулийн 27.4 дэх  

заалтын дагуу 


