ЗАХИАЛАГЧИЙН 2019 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

5

6

7

Гэрээ дуусгаж
дүгнэсэн огноо

4

tender.gov.mn-д
нийтэлсэн огноо

3

Гэрээ байгуулах эрх
олгосон огноо

2

Худалдан
Гүйцэтгэгчийн
авах
нэр, гэрээний ажиллагаан
дугаар
д мөрдсөн
журам

Сонин хэвлэлд
тендерийн урилга
нийтэлсэн огноо

1

Эрх
Гэрээний
шилжүүлэх
дүн
эсэх
/сая төгрөг/
/ТЕЗ-ийн нэр/

tender.gov.mn
сайтад тендерийн
урилга нийтэлсэн
огноо

Батлагдсан
төсөвт өртөг
/сая төгрөг/

Үнэлгээний хороо
байгуулсан огноо

№

Тухайн жилд худалдан авах
бараа,ажил үйлчилгээний нэр
төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

8

9

10

11

12

13

1

Уул уурхайн яам

2

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Уламжлалт /цахимаар
зарласан эсэх

/жилийн эцсийн байдлаар/
Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

Тайлбар тодруулга

14

15

цахим

Тендер зарласан хэдий ч аж ахуйн
нэгжүүд оролцоогүй тул хуулийн
33.4-т заасны дагуу шууд гэрээ
байгуулах нөхцөл үүсч, хуулийн 34.2т заасны дагуу "Таван богд
менежмент" ХХК-тай гэрээ байгуулж,
хувийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн.

Бичиг хэрэг

2.1

Бичгийн цаас

15.00

АМГТГ

12.60

2.2

Плоторын цаас

2.50

АМГТГ

1.84

2.3

Принтерийн хор /өнгөт, хар/

15.00

АМГТГ

9.83

2.4

Бичиг хэргийн бусад материал

7.36

АМГТГ

7.36

2.5

Шатахуун

60.20

АМГТГ

59.33

Дүн

100.06

"Таван богд
менежмент"
ХХК 2019/14

ХА

2019/01/18 2019/01/24

-

2019/02/25 2019/02/11

2019/12/23

Хуульд заасан босго үнийг үндэслэн
1,84 сая төгрөгийн шууд худалдан
авалт хийсэн.

ШХА
"Номт марал"
ХХК 2019/07

ХА

2019/01/18 2019/01/24

-

2019/02/19 2019/03/01

2019/12/23

цахим

ШХА
"Магнай трейд"
ХХК 2019/44

НТШ

2019/01/18 2019/03/22 2019/03/22 2019/05/28 2019/06/10 2019/12/27

цахим

Тендерт "Номт марал" ХХК шалгарч,
2019/07 тоот гэрээ байгуулсан.
Хуульд заасан босго үнийг үндэслэн
7.36 сая төгрөгийн шууд худалдан
авалт хийсэн.
Тендерт
"Магнай
трейд"
ХХК
шалгарч
2019/44
тоот
гэрээ
байгуулсан.

90.96

Эд хогшил, урсгал засварын зардал
2.6

Техник, тоног төхөөрөмжийн
засвар үйлчилгээ

5.85

АМГТГ

5.85

ШХА

2.7

Тээврийн хэрэгслийн засвар
үйлчилгээ

8.00

АМГТГ

8.00

ШХА

2.8

Байрны урсгал засвар

1.00

АМГТГ

1.00

ШХА

Дүн
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ

14.85

14.85

Хуульд заасан босго үнийг үндэслэн
5.85 сая төгрөгийн шууд худалдан
авалт хийсэн.
Хуульд заасан босго үнийг үндэслэн
8.0 сая төгрөгийн шууд худалдан
авалт хийсэн.
Хуульд заасан босго үнийг үндэслэн
1.0 сая төгрөгийн шууд худалдан
авалт хийсэн.

4

5

6

7

71.68

АМГТГ

66.28

"Шүтээн уул"
ХХК 2019/29

НТШ

21.63

"Бодь даатгал"
ХХК 2019/48,
"Номин
даатгал" ХХК
2019/49,
2019/50

2.9

2.10

Харуул хамгаалалтын хөлс

Даатгалын үйлчилгээ

Дүн

54.87

АМГТГ

126.55

НТШ

14

15

-

цахим

Тендерт "Шүтээн уул" ХХК шалгарч,
2019/29 тоот гэрээ байгуулсан.

цахим

Оролцогч аж ахуйн нэгжүүдээс
шаардлагад
нийцсэн
тендер
ирүүлээгүй тул 2019/05/07-ны өдөр
дахин
зарлаж,
шалгарсан
компаниудтай 2019/48, 2019/49,
2019/50 тоот гэрээг тус тус
байгуулсан.

цахим

2019 оны орлогын бүрдүүлэлт дутуу,
санхүүжилтгүйгээс
тендер
шалгаруулалтыг
хойшлуулсан
бөгөөд тендерийг 2019/10/02-ны
өдөр нээж Багц 2-д Ай ти зон ХХК
шалгарч 2019/65 тоот гэрээ, Багц 4д Би Си Ти ХХК шалгарч 2019/64
тоот гэрээг тус тус байгуулсан. Багц
1, Багц 3-ийг дахин зарлаж, Багц 1-д
Гранд макс ХХК шалгарч 2019/71
тоот гэрээг байгуулсан. Харин Багц 3ийг 2 удаа зарлсан боловч санал
ирээгүй бөгөөд шаардлагад нийцсэн
компанид
саналын
урилга
хүргүүлсэн боловч төсөвт өртгийн
5%-аас давсан тул 2020 онд дахин
зарлахаар хойшлуулсан.

цахим

2019 оны орлогын бүрдүүлэлт дутуу,
санхүүжилтгүйгээс
тендер
шалгаруулалтыг
хойшлуулсан
бөгөөд
тендерийн
урилгыг
2019/05/31-ний өдөр нийтэлсэн.
Тендер шалгаруулалтад гомдол
гарсан ба Сангийн яамнаас гаргасан
шийдвэрийн дагуу дахин зарласан
бөгөөд тендерт Эс Ай Си Эй ХХК
шалгарч
2019/79
тоот
гэрээг
байгуулсан.

Гэрээ дуусгаж
дүгнэсэн огноо

3

tender.gov.mn-д
нийтэлсэн огноо

2

Гэрээ байгуулах эрх
олгосон огноо

1

Тайлбар тодруулга

Сонин хэвлэлд
тендерийн урилга
нийтэлсэн огноо

№

tender.gov.mn
сайтад тендерийн
урилга нийтэлсэн
огноо

Худалдан
Гүйцэтгэгчийн
авах
нэр, гэрээний ажиллагаан
дугаар
д мөрдсөн
журам

Батлагдсан
төсөвт өртөг
/сая төгрөг/

Үнэлгээний хороо
байгуулсан огноо

Эрх
Гэрээний
шилжүүлэх
дүн
эсэх
/сая төгрөг/
/ТЕЗ-ийн нэр/

Тухайн жилд худалдан авах
бараа,ажил үйлчилгээний нэр
төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Уламжлалт /цахимаар
зарласан эсэх

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

8

9

10

11

12

13

2019/01/18 2019/02/04 2019/02/04 2019/03/29 2019/04/08

2019/01/18

2019/02/22 2019/02/22
2019/05/07 2019/05/07

2019/06/21 2019/06/28

-

87.91

Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны
дэмжлэг

2.11

2.12

Геофизикийн
чичирхийллийн
судалгааны анхдагч мэдээлэл,
соронзон туузыг унших, завсрын
боловсруулалт хийх, хүндийн хүч,
соронзон судалгааны мэдээллийг
бүрэн боловсруулах зураг зохиох
програм хангамж, тоног төхөөрөмж

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн
судалгаа

500.00

20.00

АМГТГ

АМГТГ

Багц-1 Гранд
Багц-1
макс ХХК
77.78, Багц- 2019/71, Багц-2
2 29.23,
Ай Ти Зон ХХК
Багц-4
2019/65, Багц-4
52.79
Би Си Ти ХХК
2019/64

18.00

Эс Ай Си Эй
ХХК
2019/79

НТШ

Зөвлөх
үйлчилгээ

2019/10/10
2019/03/15 2019/09/02 2019/09/02 2019/11/15 2019/10/10 2019/12/25
2019/11/25

2019/03/15

2019/05/31
2019/05/31 2019/12/20 2019/12/20
2019/11/29

-

2.13

2.14

АМГТГ-ын 1-р байрны гадна
фасад заслын ажил

Газрын тосны судалгааны ажлын
тайланд Улсын нэгдсэн тоо
бүртгэл хөтлөх ажил үйлчилгээ

56.62

66.75

5

6

АМГТГ

АМГТГ

7

ХА

66.75

"Сүүдэрт
хайрхан" ХХК
2019/54

Зөвлөх
үйлчилгээ

2019/06/24 2019/07/05 2019/10/03

цахим

Тендерт "Сүүхүнгий" ХХК шалгарч,
2019/52 тоот гэрээ байгуулсан.

13

2019/03/11 2019/08/21

2019/03/11

2019/04/25
2019/05/07
2019/06/03
2019/06/14

-

-

-

2019/04/25
2019/05/07
2019/07/26 2019/06/28
2019/06/03
2019/06/14

"Глобал
ацетилин" ХХК
2019/52

ХА

2019/03/11 2019/04/30

-

2.16

Компьютер, техник хэрэгсэл

30.45

АМГТГ

27.00

"Сүүхүнгий"
ХХК 2019/51

ХА

2019/03/11 2019/05/10

-

503.12

цахим

12

37.85

309.40

2019/05/20 2019/09/30

Уг ажил нь лабораторийн багаж
тоног
төхөөрөмжийг
нэгдсэн
хийжүүлэлтийн схемээр холбох,
өрөө тусгаарлалт, агааржуулалтын
ажлуудаас бүрдсэн. Багаж, тоног
төхөөрөмжийг
хийжүүлэлтийн
нэгдсэн схемд холбох ажлыг цөөн
хэдэн
байгууллага
гүйцэтгэдэг
бөгөөд
2019/05/20-ны
өдөр
тендерийг нээсэн боловч аж ахуйн
нэгжүүд оролцоогүй тул хуулийн
34.2-т заасныг үндэслэн 2019/52
тоот гэрээг байгуулав.

11

АМГТГ

953.28

цахим

Чадварын мэдүүлэг авах тендерийн
зарыг
2019/04/25,
2019/05/07,
2019/06/03,
2019/06/14-ны
өдөр
нийтэлсэн боловч хуулийн 36.7-д
зааснаар
"хураангуй
жагсаалт"
үүсээгүй тул 36.18-д заасны дагуу
Сүүдэрт хайрхан ХХК-тай 2019/54
тоот гэрээ шууд байгуулсан.

10

38.00

711.82

цахим

ЗГ-ын
байруудын
нийтлэг
үйлчилгээний
газраас
байрны
дээврийн засварын ажил хийж
байгаатай холбоотойгоор байрны
гадна
фасад
заслын
ажлын
тендерийн хугацааг хойшлуулан
зарласан. Ирүүлсэн тендер нь
шаардлагад нийцээгүй бөгөөд дахин
зарлаж
уг
ажлыг
гүйцэтгэх
хангалттай хугацаагүй болсон, мөн
2019 оны орлогын бүрдүүлэлт дутуу
зэрэг шалтгаанаар ирэх жил болгон
хойшлуулав.

9

Лабораторийн байрны өрөө
тусгаарлалт болон
агааржуулалтын ажил

Дүн

15

8

2.15

Нийт дүн

14

Гэрээ дуусгаж
дүгнэсэн огноо

4

tender.gov.mn-д
нийтэлсэн огноо

3

Тайлбар тодруулга

Гэрээ байгуулах эрх
олгосон огноо

2

Худалдан
Гүйцэтгэгчийн
авах
нэр, гэрээний ажиллагаан
дугаар
д мөрдсөн
журам

Сонин хэвлэлд
тендерийн урилга
нийтэлсэн огноо

1

Эрх
Гэрээний
шилжүүлэх
дүн
эсэх
/сая төгрөг/
/ТЕЗ-ийн нэр/

tender.gov.mn
сайтад тендерийн
урилга нийтэлсэн
огноо

Батлагдсан
төсөвт өртөг
/сая төгрөг/

Үнэлгээний хороо
байгуулсан огноо

№

Тухайн жилд худалдан авах
бараа,ажил үйлчилгээний нэр
төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Уламжлалт /цахимаар
зарласан эсэх

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

-

-

-

