
                    /сая.төг/

Үнэлгээний 

хороо 

байгуулсан 

огноо

E-procurement 

сайтад 

тендерийн 

урилга 

нийтэлсэн огноо 

Тендерийн 

урилга 

нийтэлсэн 

огноо

Гэрээ 

байгуулах 

эрх олгосон 

огноо

Гэрээ дуусгаж 

дүгнэсэн огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Бичгийн цаас 7.0 үгүй

Шууд 

худалдан 

авалт 

2 Плоторын цаас 2.0 үгүй

Шууд 

худалдан 

авалт 

3
Принтерийн хор 

/хар, өнгөт/
12.0 үгүй 11.6

 "Секьюрити 

Солюшн 

Сервис 

Консалтинг" 

ХХК, № 18

Харьцуулалт

ын арга
2015.02.04 2015.02.18 2015.03.24

Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийн дагуу худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулж, 

тендерийг харьцуулалтын 

аргаар үнийн саналыг авч, 

хамгийн бага үнийн саналаар 

"Секьюрити Солюшн Сервис 

Консалтинг" ХХК шалгарч  № 18 

тоот гэрээг байгуулан 

хэлтсүүдийн өгсөн  захиалгын 

дагуу сар бүр худалдан авалт 

хийгдэж байна. 2015 оны 1 

улиралд нийт 3.2 сая төгрөгийн 

худалдан авалт хийсэн байна.

21.0

1

Техник, тоног 

төхөөрөмжийн 

засвар 

үйлчилгээ 

4.0 үгүй

Шууд 

худалдан 

авалт 

-

Захиалгын дагуу эвдэрсэн канон, 

сервер сүлжээ зэрэг тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээнд тухай бүр 

шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг 

худалдан авч байна. 1.2 сая 

төгрөгийн засвар үйлчилгээ 

хийгдсэн байна.

Тайлбар тодруулга

Урсгал зардлаар

Бичиг хэрэг 

Сар бүр хэлтсүүдийн өгсөн 

захиалгын дагуу "Финпак" ХХК 

болон "Таванбогд" ХХК-аас 

бичгийн цаасны худалдан авалт 

хийж байна. Нийт 2.4 сая 

төгрөгийн худалдан авалт 

хийсэн байна.   

Дүн 

Урсгал засвар 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ 1 УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 

№

2015 онд 

төлөвлөсөн 

худалдан авсан 

бараа, ажил, 

үйлчилгээний 

нэр төрөл тоо 

хэмжээ хүчин 

чадал

Батлагдсан 

төсөвт 

өртөг 

(сая.төг) 

Эрх 

шилжүүлсэ

н эсэх 

(Тийм бол 

хаашаа 

шилжүүлсэ

н /үгүй)

Гэрээний 

дүн 

(сая.төг)  

Гүйцэтгэгчи

йн нэр, 

гэрээний 

дугаар

Худалдан 

авах 

ажиллагаанд 

мөрдсөн 

журам (3)

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа



2

Тээврийн 

хэрэгслийн 

засвар 

үйлчилгээ 

10.0 үгүй

Шууд 

худалдан 

авалт 

-

Төлөвлөсөн зардлаас техникийн 

комиссын актын дагуу 

автомашинуудад шаардлагатай 

сэлбэг хэрэгсэл болон засварт 

тухай бүр худалдан авалт хийж 

байна. 4.5 сая төгрөгийн сэлбэг, 

засвар үйлчилгээ хйигдсэн 

байна.

3
Байрны урсгал 

засвар 
4.4 үгүй

Шууд 

худалдан 

авалт 

УУШТЛ-ын байрны хаалганы 

цоож, бариул засах, бусад жижиг 

засварын ажил үйлчилгээнд 

шаардлагатай үед худалдан 

авалт хийгдсэн. 380.0 мянган 

төгрөг зарцуулсан.

18.4

1

Лабораторийн 

тоног 

төхөөрөмж, 

багаж хэрэгсэл 

5.0 үгүй

Шууд 

худалдан 

авалт 

УУШТЛ-ын жижиг багаж 

хэрэгслийг сар бүрийн 

санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 

худалдан авалт хийгдэж 3.9 сая 

төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.

5.0

1

Харуул 

хамгаалалтын 

хөлс

22.0 үгүй 15.6

"Лион 

гранд" ХХК, 

№15/01/19

Харьцуулалт

ын арга
2015.02.04 2015.02.18 2015.03.18

Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийн дагуу худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулж, 

тендерийг харьцуулалтын 

аргаар, үнийн саналыг авч 

хамгийн бага үнийн саналаар 

"Лионгранд" ХХК шалгарсан. 

"Лионгранд" ХХК-тай № 15/01/19 

тоот гэрээг байгуулан хамтран 

ажиллаж байна. Нийт харуул 

хамгаалалтын хөлсөнд 3.9 сая 

төгрөгийг олгоод байна.

22.0

66.4

2015 оны 1 улирлын  байдлаар 

нийт  19.5 сая төгрөгийн 

худалдан авалт хийгдсэн байна.

Нийт дүн 

Дүн 

Эд хогшил

Дүн 

Бусад

Дүн 



Хянасан: СҮТ-ийн дарга П.Болормаа

Боловсруулсан: Эдийн засагч Д.Эрдэнэчимэг


