
 

    
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 
 

Огноо:    2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр 
Зээлийн дугаар ба нэр  Зээл : /МОН-3313/ ”Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй  
    байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах” төсөл  
 
Гэрээний дугаар ба нэр:  CW1: Мэргэжлийн хяналт болон мал эмнэлгийн лабораториудын 

барилга угсралтын ажил 

Тендер хүлээн авах эцсийн огноо ба цаг:  

2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 15:00 цаг 
 
1. Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк (цаашид “АХБ” гэх)-наас “Ургамал, малын эрүүл ахуй, 

хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
зээл авсан ба энэхүү санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг дээр дурдсан гэрээний хүрээнд хийгдэх 
төлбөрт ашиглана. Тендер шалгаруулалт нь АХБ-ны эрх бүхий орны харьяат тендерт 
оролцогчдод нээлттэй байна. 
 

2. Монгол Улсын Шадар сайдын Ажлын алба  (цаашид “захиалагч” гэх) эрх бүхий тендерт 
оролцогчдоос Мэргэжлийн хяналт болон мал эмнэлгийн лабораториудын барилга 
угсралтын (цаашид “ажил” гэх) ажлыг барьж гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг 
урьж байна. 

 
Багц-1: Хойд зүгийн Mэргэжлийн хяналтын болон Mал эмнэлгийн лабораторуудийн 

барилгын ажил CW-1/01 (Байршил: Дархан-Уул аймаг, Сэлэнгэ аймгийн 
Сүхбаатар сум, Алтанбулаг хилийн боомт) 

Багц-2: Өмнө зүгийн Mэргэжлийн хяналтын болон Mал эмнэлгийн лабораторуудийн 
барилгын ажил CW-1/02 (Байршил: Дорноговь аймгийн Сайншанд сум, 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт) 

 
3. Энэхүү тендер шалгаруулалтыг АХБ-ны дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын аргаар 

явуулна. 
 

4. Зөвхөн доор дурдсан чадварын үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эрх бүхий тендерт 
оролцогч энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцоно: 

 
- Барилга угсралтын чиглэлээр 5-аас доошгүй жилийн хугацаанд тасралтгүй үйл 

ажиллагаа явуулсан, ижил төстэй 3-аас доошгүй барилга байгууламжийг барьсан 
туршлагатай байх;   

- Сүүлийн 3 жилд /2016, 2017, 2018/ хэрэгжиж дууссан эсхүл хэрэгжиж байгаа гэрээт 
ажлын хүрээнд хүлээн авсан баталгаат төлбөрийн нийт дүнгээр тооцсон барилгын 
ажлын жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ нь: 

o Багц-1: 6,000,000,000 (зургаан тэрбум ) төгрөг байна. 
o Багц-2: 4,000,000,000 (дөрвөн тэрбум) төгрөг байна. 

 
- Сүүлийн 3 жилд /2016, 2017, 2018/ амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн 

санал болгож буй ажилтай ижил төстэй хоёроос доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, 
ингэхдээ тендерт оролцогчийн тухайн аль нэг гэрээт ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ 
нь:  

o Багц 1: 4,800,000,000 (дөрвөн тэрбум найман зуун сая); 
o Багц 2: 3,200,000,000 (гурван тэрбум хоёр зуун сая) төгрөгөөс доошгүй байх; 

 
- Барилга угсралтын ажлын дараах тусгай зөвшөөрлүүдтэй байх. Үүнд:  
 
- БА-3.1 эсхүл хуучнаар: 2.1.3; БА-3.3 эсхүл хуучнаар: 2.2.3;  БА-3.4 эсхүл хуучнаар: 2.2.4; 

БА-6.1; БА-6.2 эсхүл хуучнаар: 2.2.1; БА-6.3, БА-6.4 эсхүл хуучнаар: 2.2.2.  БА-3.5 эсхүл 
хуучнаар: 2.2.5; БА-8.1; 



 

 
5. Сонирхсон тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах 

хаягаар авч болно. 
Хаяг:   Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Р.Орхон  
  “Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 

арга хэрэгслийг сайжруулах” төсөл, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар 
хороо, Улаанбаатар 15141, МН тауэр-ийн байр 902 тоот 

Утас:   976-77003313 
Цахим шуудан:  procurementsps@gmail.com  

 
6. Эрх бүхий тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийг худалдан авахыг хүсвэл: 
- БА-1 (CW1): Мэргэжлийн хяналт болон мал эмнэлгийн лабораториудын барилга 

угсралтын ажлын тендерийн баримт бичиг авах хүсэлтийг дээр хаягийн дагуу бичгээр 
ирүүлнэ. 

- Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн дансанд 200,000.0 /Хоёр зуун мянган төгрөг/-тэй тэнцэх буцаан 
үл олгогдох хураамжийг дараах дансанд төлнө: 
 

o Банкны нэр:  Төрийн сан; 
o Дансны нэр:  УМЭАХАБХАХСтөсөл; 
o Дансны дугаар: 100900011843; 

 
7. Тендерийг дээр дурдсан хаягаар, тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө тендерийн 

баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүчинтэй байх хугацаа 
нь тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 120 хоног байна. Тендерийн баталгаа нь 
тендер хүчинтэй байх эцсийн хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. 
Энэхүү тендерийн хувьд тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацааг 2020 оны 06 дугаар сарын 
04-ны өдрөөс хойш дуусахаар ирүүлнэ. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 
дууссан даруйд тендерт оролцогчдын төлөөллийг (хэрэв тэд оролцохыг хүсвэл) байлцуулан 
нээнэ. 
 

8. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулна. 
  

Уулзалт хийх огноо:   2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр 
Уулзалт хийх цаг:   14:00 цаг ( Улаанбаатарын цагаар ) 
Уулзалт хийх газар:  Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг 

хангах арга хэрэгслийг сайжрүүлах төсөл 
Гудамж ба байрны нэр:  МН Тауэр, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Самбуугийн гудамж-

15141, 7 давхар, 708 тоот өрөө  
Давхар болон өрөөний дугаар: 7 давхар / #708 
Аймаг эсхүл хотын нэр:  Улаанбаатар 
Шуудангийн дугаар:   15141 
Улс:     Монгол Улс 
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