




 
1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ 

 
 

[огноо]  
 

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын  дарга __________________ танаа 
 
 

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй 
нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах 
баримт бичгийн дагуу [тоо] хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож 
байна.  

 
2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн 

хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав. 
 

3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна 
гэдгийг үүгээр батламжилж байна. 

 
 

Нэр төрөл 
Тодорхойло

лт 

Бараан
ы гарал 
үүслийн 

улс 

Тоо 
ширхэ

г 

Нэг
ж 

үнэ 

Нийт 
дүн 

НӨАТ 
болон 
бусад 
албан 
татвар 

Бүгд 
дүн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Тендерийн нийт үнэ    

 
Баталгаат засварын хугацаа: 
 
Санал болгож буй бусад нөхцөл: 
 
Тендерт оролцогчийн нэр:  
 
Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:  
 
Албан тушаал, нэр:  

 
Хаяг: 
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МАЯГТ №: ТШМ-1 
 

 ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ  
 
 

[огноо] 
 
 

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____________________танаа 
 
 

4. Бид, [тендерт оролцогчийн нэрийг оруул], энэхүү тендерийн баримт 
бичгийн шаардлагад нийцсэн [бараа болон бусад үйлчилгээний нэрийг 
оруул]-г [тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр оруул] төгрөгөөр 
тендерийн баримт бичигт заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу 
нийлүүлэхээр санал болгож байна.  

 
5. Бидний тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээнд заасан барааг гэрээ 

байгуулснаас хойш [тоо] хоногийн дотор нийлүүлнэ. Энэ нь техникийн 
тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт үндэслэнэ.  

 
6. Бидний санал болгож байгаа тендер шалгарсан тохиолдолд дараах үнийн 

хөнгөлөлт [үзүүлнэ эсхүл үзүүлэхгүй гэдгийн аль нэгийг оруулах] 
[Үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр бол техникийн тодорхойлолтонд 
дурдсан бараа болон бусад үйлчилгээний аль хэсэг, нэр төрөлд 
эсхүл бүхэлд нь ямар хөнгөлөлт үзүүлэх саналтай байгаа, үнийн 
хөнгөлөлт тооцох аргачлалыг хэрхэн хэрэглэх талаарх саналаа 
оруул] үзүүлнэ.  

 
7. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс [тоо] 

хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. 
 

8. Бид, энэхүү тендер шалгаруулалтаар нийлүүлэгдэх бараа, түүнийг 
дагалдах бусад үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт болон бусад 
баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээд болон үнэлгээний хорооны 
гишүүдтэй нэгдмэл сонирхолгүй болохоо мэдэгдэж байна. 

 
9. Гэрээг албан ѐсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг 

шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний 
хооронд хийгдсэн хэлцэл болно. 

 
 
 

Тендерт оролцогчийн нэр:  
 
Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга: 
 
Албан тушаал, нэр:  
 
Хаяг:



МАЯГТ №: ТШМ-2А 
 

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН  
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ 

Огноо:_________________ 
(А  ангилал)       НТШ-ын дугаар: ______________ 

  Тендерийн урилгын дугаар: ___ 
Хувилбарт тендерийн дугаар: _________ 

Хуудасны  ____ -ын  _____ дугаар ___  
ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нэр төрөл Барааны 
тодорхойло

лт  

Гарал 
үүслийн 

улс 

Тоо 
ширхэг 

болон эд 
анги 

EXW нэгж 
үнэ  

Нэр төрөл 
бүрийн 

EXWбүгд  
үнэ 

(4x5) 
 

Барааг 
эцсийн цэгт 

хүргэхэд 
шаардагдах  
дотоодын 

тээвэрлэлт 
болон  бусад 
үйлчилгээни

й  үнэ 
(хэрэв 
ТШӨХ,  

ТОӨЗ-ны 
15.9.(а).(3)-д 

шаардсан 
бол 

Монгол 
улсын нутаг 
дэвсгэр дээр 
бий болсон 

буюу  
дотоодын 

ажиллах хүч, 
түүхий эд  

болон бусад 
үйлчилгээни
й өртөгийн  
6-р баганад 
заасан үнэд 
эзлэххувь 

ТОӨЗ-ны 
15.9(а).(2)
-д заасан 

гэрээ 
байгуулах 

эрх 
олгосон 

тохиолдол
д төлөх 

НӨТ 
болон 
бусад 
татвар 

хураамж 
 

Нэр төрөл 
бүрийн нийт 

үнэ 
(6+7+9) 

          

Тендерийн нийт үнэ (10)   

 
 

Тендерт оролцогчийн нэр ___________________   Гарын үсэг   ____________________   Огноо   
____________________ 
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МАЯГТ №: ТШМ -2Б 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРЖ ИРЭХ 

БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ 

  

Огноо: ______________________ 

  НТШ-ын дугаар: ___________________ 

Тендерийн урилгын дугаар: ________ 

                                                     (Б ангилал)        Хувилбарт  тендерийн дугаар: _______ 

            Хуудасны  ________ –ын _______  

 ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нэр 

төрөл № 
Бараан

ы 

тодорх

ойлолт 
 

Гарал 

үүслийн 

улс  

Тоо ширхэг 
 

ТОӨЗ-ны 15.9 

(б) (1)-д заасан 

СИФ  эсхүл 

СИП нэгж үнэ  

Нэр төрөл 

бүрийн 

СИФ эсхүл 

СИП нийт 

үнэ  
(4 х 5) 

 

Барааг эцсийн 

цэгт хүргэхэд 

шаардагдах 

дотоодын 

тээвэрлэлт 

болон  бусад 

үйлчилгээний  

үнэ 
(хэрэв 

ТШӨХ,  

ТОӨЗ-ны 

15.9(б).(3)-д 

шаардсан 

бол) 
 

ТОӨЗ-ны 

15.9(б).(2)-д 

зааснаар гэрээ 

байгуулах эрх 

олгосон 

тохиолдолд төлөх 

НӨТ болон бусад 

татвар хураамж 
 

Нэр төрлийн нийт дүн  
(6 + 7+8)  

 

         

Тендерийн нийт дүн  (9)   

 

 

           Тендерт оролцогчийн нэр ___________________  Гарын үсэг  ____________________  Огноо   ___________________ 

 



 

5 

МАЯГТ №: ТШМ -2В 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН  

БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ 

Огноо: ______________________ 

НТШ-ын дугаар: ___________________ 

Тендерийн урилгын дугаар: ________ 

                                                     (В ангилал)        Хувилбарт  тендерийн дугаар: _______ 

               Хуудасны  ________ –ын _______  

 ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 

Нэр 

төрөл 

№ 

Барааны 

тодорхойлолт  
Гарал 

үүслийн 

улс 
 

Инкотермд 

тусгасны 

дагуу 

хүргэх 

огноо 
 

Тоо 

ширхэг  
 

ТОӨЗ-ны 

15.9 (в) 

(1)-д 

заасан 

урьд нь 

төлсөн 

болон 

төлөх 

гаалийн 

татвар 

хураамж 

болон 

импортын 

татварыг 

оруулсан 

нэгж үнэ 
 

ТОӨЗ-ны 

15.9(в).(2)-д 

заасан нэр 

төрөл бүрт 

төлсөн 

гаалийн 

болон 

импортын 

татвар 

хураамж 

[нотлох 

бичиг 

баримтыг 

үндэслэнэ]  
 

 

ТОӨЗ-ны 

15.9 (в) (3)-

д заасны 

дагуу  нэгж 

үнэ 
(гаалийн 

татвар 

хураамж 

болон 

импортын 

татварыг 

хассан) 
(6 – 7) 

 

ТОӨЗ-ны 

15.9 (в) (3) 
(9=8x5)-д 

заасны 

дагуу  

гаалийн 

болон 

импортын 

татварыг 

хассан нэр 

төрөл 

бүрийн үнэ 
 

Барааг 

эцсийн цэгт 

хүргэхэд 

шаардагдах 

дотоодын 

тээвэрлэлт 

болон  бусад 

үйлчилгээний  

үнэ 
(ТОӨЗ-ны 

15.9(в) (5)-д 

шаардсан 

бол) 
 

Гэрээ 

байгуулах 

эрх 

олгосон 

тохиолдолд 

төлөх НӨТ 

болон 

бусад 

татвар 

хураамж 
 

Нэр төрөл 

бүрийн нийт 

үнэ 
(9+10+11) 

 

            

Тендерийн нийт үнэ (12)   

 

Тендерт оролцогчийн нэр ___________________ Гарын үсэг ____________________Огноо  ____________________ 
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БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ 
 
 
[Захиалагч энэхүү хүснэгтийн1-7 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 8 дугаар баганыг тус тус бөглөнө ]. 

 
 
 

Нэр  
 
 
 

 
 
 

Барааны тодорхойлолт 
 
 

Тоо 
ширхэг 

 
 
 

 
 
 

Хэмжи
х нэгж 

 
 
 

 
 

ТШӨХ-д заасан 
барааг хүргэх  

эцсийн цэг 
(Ажлын талбай) 

 

 
Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон 

бараа нийлүүлэх  хугацаа 

Бараа 
нийлүүлэх 

хамгийн 
эхний 

хугацаа 

Бараа 
нийлүүлэх 

эцсийн 
хугацаа 

 

Нийлүүлэгчи
йн санал 
болгосон 
хугацаа 

(Тендерт 
оролцогч 

энэ баганыг 
бөглөнө) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Хүний биеийн халууныг хэмжих 
суурин термокамер 13 ш Чингэлтэй дүүрэг, 

Барилгачдын 
талбай, 
Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий 
газарт 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 20 
хоногт 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 45 
хоногт 

 

2 

Дижитал гар 
термометр, 
зөөврийн 
термокамер 

Электрон халуун 
хэмжигч /суганд 
үздэг/ 

200 ш 

Нэг удаагийн 
биеийн халуун 
хэмжих тест 

1100 ш 

Дижитал гар 
термометр, 
зөөврийн 
термокамер 

13 ш 

3 
N95 маск /FFF2, FFF3-тай 
түүнтэй  дүйцэхүй/ 40000 ш     

4 Хувийн Комбинзон  6000 ш     



 

7 

хамгаалах 
хэрэгслийн 
иж бүрдэл  
/тусгай 
зөвшөөрөлтэ
й байх/  

Малгай 6000 ш 

Нүүрний 
хамгаалалт 6000 ш 

Мэс заслын 
бээлий 50000 ш 

Усны гутал 104 ш 

Хормогч 200 ш 

Нүдний шил 4000 ш 

Нэг удаагийн 
эмнэлгийн амны 
хаалт /маск/ 

250000 ш 

Гадаргуугийн 
халдваргүйтгэлий
н нойтон 
сальфетик 

500 ш 

Вирус, нянг устгах 
/70-96 хувийн 
спиртэн суурьтай 
/30-100 мл 
хооронд 

2000 ш 

Вирус, нянг устгах 
/70-96 хувийн 
спиртэн суурьтай 
/750 мл дээш 

1400 ш 

5 
Халдваргүйт
гэлийн 
бодис 

Бичил биетэн 
устгах 
халдваргүйтгэлий
н бодис /кальцийн 
гипохлорид/ 
/хлорын агууламж 
40-45%/  

280 кг 
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Бичил биетэн 
устгах 
халдваргүйтгэлий
н бодис 
/жавелион/ 
/хлорын агууламж 
52%/  

15 

 
ш 

6 Автомакс  

Тээврийн 
хэрэгсэл, ачааг 
шүршиж 
ариутгаж, 
халдваргүйжүүлэ
х /5 литрээс 
багагүй/ 

20 ш 

    

Тээврийн 
хэрэгсэл, ачааг 
шүршиж 
ариутгаж, 
халдваргүйжүүлэ
х /12  литр дээш/ 

55 ш 

7 
Мананцар үүсгэж 
халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж 1 ш     

8 Богино долгионы станц 65 ш     



 
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ  

 
 
Техникийн тодорхойлолтын хураангуй. Нийлүүлэгдэх бараа болон 

холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг 
хангасан байна. 

№ Барааны нэр 
 

Үзүүлэлт 
 

1 
Хүний биеийн халууныг 
хэмжих суурин 
термокамер 

1. Зориулалт: Эмнэлгийн зориулалттай иж бүрэн  
2. Нягтрал: 400х300 
3. Пикселийн хэмжээ: 25µm 
4. Спектрийн хязгаар: 8µm-14 µm 
5. Давтамж: 25Hz 
6. Хэмжих температурын хязгаар: 0°C ~ +50°C 

7. Нарийвчлал:  ±0.3°C  
8. Ажиллах температур: -20°C ~ +60°C 
9. Хадгалах температур: -40°C ~ +60°C 
10. Дохионы өөрчлөлт: 0,5 ~ 1 сек 
11. Температурын хэмжилт: Хамгийн их, бага 
утга, курсор дагах хэмжилт хийх 
12. Дохиолол: Олон цэгт дохиолол өгөх, 
дохиоллын зураг авах 
13. Хэмжилтийн автомат тохируулгатай байх 
14. Дулааны мэдрэмтгий байдал: <40 mK 
15. Сүлжээний интерфейстэй байх: /RJ45/ 
16. Параметрийн тохиргоо: Өнгө, видео .. гэх мэт 
17. Үйлдвэрийн баталгаатай байх 
18. Компьютер, программ хангамжтай байх 
/Үйлдлийн систем: Windows 10 Professional, 
64bit, албан ѐсны вирусын хамгаалалт, шуурхай 
санах ой: RAM 4 GB дээш,  Хард диск: 1 ТB, Төв 
процессорын хурд: Intel® Core™ i5 түүнээс дээш, 
дэлгэц 27 инчээс багагүй, гар, хулгана/ 
19. Уналт, доргилтын хамгаалалттай байх 
20. Зөөвөрлөж ашиглах боломжтой 
21. Дагалдах хэрэгсэл /хатуу гэр, батерей нөөц, 
USB кабел, цэнэглэгч, бичиг баримтууд /Монгол 
хэл дээр/ 

2 
Дижитал гар термометр, 
зөөврийн термокамер 

Электрон халуун хэмжигч /суганд үздэг/ 

Нэг удаагийн биеийн халуун хэмжих тест 
1. Биеийн температур үзэх лимит: +30 °C~+40 °C 

1. Хэрэглэхэд хялбар, духруу нь чиглүүлж 1-3 
секунд товчлуур дарахад биеийн халууныг 
хэмжих, 
2. Гэрэлтдэг LCD дэлгэцтэй 

3. Ажиллах температур -20°C   +40 °C                                 
4. Хадгалах температур -40°C   ~ +60 °C 
5. Биеийн температур үзэх лимит: +30 °C~+40 °C 
6. Нарийвчлал: ±0.1°C, ±0.3°C         
7. Батарей 2 цагаас доошгүй барьдаг байх                                                                                                                                                       
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8. Уналт, доргилтын хамгаалалттай байх                                                                                                           
9. Зөөвөрлөж ашиглах боломжтой                                                                                                                                                               
10. Дагалдах хэрэгсэл /Хатуу гэр, батерей нөөц, 
USB кабел,цэнэглэгч, бичиг баримтууд /Монгол 
хэл дээр/ 

3 
N95 маск /FFF2, FFF3-тай 
түүнтэй  дүйцэхүй/ 

1. Халдвартай агаар дуслыг 95 буюу түүнээс 
дээш хувь шүүх үзүүлэлттэй;  
2. Эмнэлэг, халдвартай орчинд хэрэглэх 
заалттай байх;      
3. Шингэн нэвчихгүй;  
4. Загварын хувьд ярих, ханиах үед ам руу буцаж 
татагдахааргүй  байх; 

4 

Хувийн 
хамгаала
х 
хэрэгсли
йн иж 
бүрдэл  
/тусгай 
зөвшөөр
өлтэй 
байх/  

Халдвар 
хамгааллын 
дэглэмийн 
дагуу 
ажиллахад;  
Полипропилен 
материалаар 
хийгдсэн, сайн 
чанарын, бат 
бөх 

Комбинзон /шингэн нэвчихгүй, урдуураа 
цахилгаантай, цахилгааны хамгаалалттай, 
өөрөөсөө юүдэнтэй, цайвар өнгөтэй, ханцуй 
баригчтай/ 

Малгай 

Нүүрний хамгаалалт 

Мэс заслын бээлий 

Усны гутал 

Хормогч 

Нүдний шил 

Нэг удаагийн эмнэлгийн амны хаалт /маск/ 

Гадаргуугийн халдваргүйтгэлийн нойтон 
сальфетик 

Вирус, нянг устгах /70-96 хувийн спиртэн 
суурьтай /30-100 мл савлагдсан 

Вирус, нянг устгах /70-96 хувийн спиртэн 
суурьтай /1000 мл савлагдсан 

5 Халдваргүйтгэлийн бодис 

Бичил биетэн устгах халдваргүйтгэлийн бодис 
/кальцийн гипохлорид//хлорын агууламж 40-45%/  

Бичил биетэн устгах халдваргүйтгэлийн бодис 
/жавелион/ /хлорын агууламж 52%/  

6 Автомакс 

Тээврийн хэрэгсэл, ачааг шүршиж ариутгаж, 
халдваргүйжүүлэх /5 литрээс багагүй/ 

Тээврийн хэрэгсэл, ачааг шүршиж ариутгаж, 
халдваргүйжүүлэх /12  литр дээш/ 

7 
Мананцар үүсгэж 
халдваргүйжүүлэх 
төхөөрөмж 

Бохирлогдсон тээврийн хэрэгсэл, тусгаарлах 
өрөөнд агаарт мананцар үүсгэж халдваргүйтгэх 
төхөөрөмж  
Халдваргүйтгэлийн бодисын савны багтаамж 4 л 
дээш 
Моторын хүчин чадал 230/240V, 50/60 Hz  
 Хүчин чадал 700 Вт дээш 
90° -аас 360° хооронд автоматаар эргэдэг байх 

8 Богино долгионы станц 

1. LI-ion төрлийн батарей 
2. Нэг цэнэглэлтээр 12 цагаас дээш ашиглах 
боломжтой 
3. Нөөц батарейтай 
4. Нэвтрүүлэгийн зурвас 146-174 МГц, 440-470 
МГц 
5. Санах сувгийн тоо 16 дээш 
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6. Ажиллах температур -30 ~ +50°С 
7. Яриа нууцлалтай 
8. Гарын авлагатай /Монгол/ 
9. Ослын горимтой 
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ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 
 

 
1. Шалгах 

болон 
турших 

 
1.1. Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг 

баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний 
төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний 
тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод 
захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг 
заана.  

2. Барааны 
нийлүүлэлт 
ба баримт 
бичгийн 
бүрдүүлэлт 

2.1. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод 
нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол 
тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад 
нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн 
сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан 
бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг 
бэлтгэж бүрдүүлнэ.  

3. Оюуны 
өмчийн эрх 

3.1. Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, 
худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны 
өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн 
хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг 
нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг 
хариуцна. 

4. Бараа хүргэх, 
тээврийн 
баримт бичиг 
ирүүлэх 

4.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр 
томьѐог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь 
Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж 
гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар 
ойлгоно 

5. Баталгаат 
засварын 
хугацаа 

5.1. Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат 
засварын хугацаа 12 сар байна. 

6. Гэрээнд 
өөрчлөлт 
оруулах 

6.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, 
үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. 

7. Төлбөр 7.1. Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 
[ГТН-д заасан тоо] хоногийн дотор шуурхай хийнэ. 

8. Бараа 
нийлүүлэх 
хуваарь  

8.1. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод 
заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө. 
 

9. Алданги 
оногдуулах 

9.1. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн 
бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д 
заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг 
тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д 
заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй.  

10. Үүргээ 
биелүүлээгүй
-гээс гэрээг 
цуцлах 

10.1. Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 
захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа 
хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна. 

 
11. Маргааныг 

шийдвэрлэх 
11.1. Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон 

асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. 
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ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ 

 
 
1. Тодорхойлолт 

(ГЕН - 1) 
 

1.1.(д) Захиалагч нь Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

2. Шалгалт 
туршилт  

 

7.0      
 

Барааг мэргэжлийн хүмүүсээс бүрдсэн хүлээн авах комисс 
шалгаж авах ба шаардлагатай бол үйл ажиллагааны 
туршилтуудыг хийнэ. Багаж тоног төхөөрөмж ашиглах анхан 
шатны заавар, зөвөлгөө өгч сургалт хийнэ. 

3. Баглаа 
боодол (ГЕН- 8) 

8.1 Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад эвдрэх 

гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх үйлдвэрийн баглаа боодлоор 

хангана. Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн хатуу нөхцөл, 

тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн болон 

давс, хур тундас зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. 
4. Барааг хүргэх 

болон бичиг 
баримтын 
бүрдүүлэлт 
(ГЕН - 9) 

9.0 
 
9.3 

ГЕН-ийн 9 дүгээр зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд: 
 
“Монгол Улсын гаднаас санал болгосон бараа (нөхцөл СИП): 
 
Нийлүүлэгч барааг захиалагч байгууллагад хүргүүлэхээр гарсан 
бүрэн мэдээллийг захиалагч болон даатгалын байгууллагад утсан 
холбоогоор мэдэгдэнэ. Мэдэгдэлд гэрээний дугаар, барааны нэр, 
тоо ширхэг, хүргэх газар зэргийг дурдана. Нийлүүлэгч дараах 
баримт бичгийг захиалагч болон даатгалын байгууллагад 
шуудангаар илгээнэ:  

1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон 
нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; 
2)үйлдвэрлэгчийн болон нийлүүлэгчийн баталгаат 
засварын гэрчилгээ; 
3) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалт 
туршилтын гэрчилгээ;  
4) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ 

 
5. Гүйцэтгэлийн 

баталгаа 

 
11.1 

 
Гүйцэтгэлийн баталгаа үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцүү байна. 

6. Даатгал  
      (ГЕН - 12) 

12.0 Хэрэв барааг Монгол Улсын гаднаас санал болгож импортлох бол 
боомтоос барааг хүргэх цэг хүртэлх тээврийн эрсдэлийн даатгал, 
агуулахад хадгалах бол хадгалалтын эрсдлийн даатгалаар тус тус 
даатгах ба даатгалын хураамжийн төлбөрийг гэрээний үнэд 
тооцон гүйцэтгэгч тал төлнө. 

7. Баталгаат 
засвар  

13.0 Барааны чанарын баталгаат хугацаа нь: 

        -Тоног төхөөрөмжийн хувьд 1 жил байна. 
 

8. Төлбөр      
(ГЕН - 14) 

 ГЕН-ийн 14 дүгээр зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд: 

 14.5 Захиалагч барааны төлбөрийг бараа ирснээс хойш 14 хоногийн 
дотор нэхэмжлэх болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг 
үндэслэн төлнө. 

9. Алданги 
оногдуулах 
(ГЕН - 17)

1
 

17.1 Алданги оногдуулах хувь: Нэг хоногт 0,01 хувь байна 
Алдангийн нийт дүн: Гэрээний үнийн дүнгийн 05 хувиас 
хэтрэхгүй байна. 

10. Маргааныг 
шийдвэрлэх 
(ГЕН - 21) 

21.0 Захиалагч болон нийлүүлэгч нь талуудын хооронд гарсан 
маргааныг Монгол улсын хуулийн дагуу шүүхийн байгууллагаар 
шийдвэрлүүлнэ. 

 
 

                                                 
1
 Монгол Улсын иргэний хууль 
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