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
Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа
Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга Ч.Мөнхбаяр

/төгрөгөөр/
2017.05.05

№

Тухайн жилд
худалдан авсан
бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр

1

Ахмад настны нөхөн
сэргээх
эмнэлгийн
сувилагчийн пост хийх
БГД-ХААА/ОН-17-17
ажил

2

Ахмад настны нөхөн
сэргээх
эмнэлгийн
үйлчлүүлэгчийн постны
БГД-ХААА/ОН-17-18
ажил

3

Ахмад
настны
яаралтай тусламжийн
тавилга, эд хогшил
худалдан авах БГДХААА/ОН-17-19 ажил

Батлагдсан
төсөвт өртөг
/сая. төг/

30.000.000

28.000.000

29.100.000

Гэрээний
дүн

29.500.000

Худалдан авах Захиалагчийн
ажиллагаанд
баталсан
мөрдсөн
тендерийн
журам
баримт бичиг

харьцуулалтын
арга

БГД-ХААА/ОН17-17

Тендерт
шалгараагүй
оролцогчийн товч
мэдээлэл

Тендерт шалгарсан
оролцогчийн товч
мэдээлэл

Үндэслэл шалтгаан

Зэт Ти Ар ХХК
УБГ-ний
дугаар:9011334092
РД: 5566657

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
28 дугаар зүйлийн 28.7.3,
28.7.4-д зүйлд зааснаар
шаардлага
хангасан
хамгийн сайн үнэлэгдсэн
тендер

Оролцогч Сүвэн уул ХХКний ирүүлсэн үнийн санал
38.008.000 төгрөг байна.
Энэ нь батлагдсан төсөвт
өртөгөөс 30 хувиар илүү
ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
үнийн санал оруулж ирсэн
30.1.3-д
дугаар
зүйлд Сүвэн уул ХХК УБГ-ний байна.
зааснаар
шаардлага дугаар:9011231075
ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
хангасан хамгийн сайн РД: 5375185
30.1.3-д
заасанчилан
үнэлэгдсэн тендер
шаардлагад
нийцсэн
тендерийн
үнэ
захиалагчийн
тооцсон
төсөвт өртөгөөс 5-аас
дээш хувиар хэтэрсэн бол
уг тендерээс татгалзана.

28.000.000

харьцуулалтын
арга

БГД-ХААА/ОН17-18

Аяга уул ХХК
УБГ-ний
дугаар:9011090104
РД: 5132347

29.100.000

харьцуулалтын
арга

БГД-ХААА/ОН17-19

Зэт Ти Ар ХХК
УБГ-ний
дугаар:9011334092
РД: 5566657

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
27.28 дугаар зүйлд
зааснаар шаардлага
хангасан хамгийн сайн
үнэлэгдсэн тендер

Үндэслэл шалтгаан

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
28.7.3-д заасанчлан бүх
Сүвэн
уул
ХХК
тендерийг
бага
УБГ-ний
харьцуулах үнэтэйгээс их
дугаар:9011231075
харьцуулах үнэтэй рүү нь
РД: 5375185
эрэмбэлэхэд үнийн санал
өндөр байсан.

4

5

6

7

8

9

Ахмад настны нөхөн
сэргээх
эмнэлгийн
гадна хаягжилт хийх
БГД-ХААА/ОН-17-38
ажил
Ахмад настны нөхөн
сэргээх
эмнэлгийн
сэргээн засалтын тоног
төхөөрөмж
худалдан
авах БГД-ХААА/ОН-1737 ажил
Ахмад настны нөхөн
сэргээх
эмнэлгийн
сэргээн
засалтын
цахилгаан
аппарат
худалдан авах БГДХААА/ОН-17-36 ажил

Ахмад настны нөхөн
сэргээх
эмнэлгийн
амьсгалын
аппарат
/компрессор,
чийгшүүлэгчийн
дагалдана/
худалдан
авах БГД- ХААА/ОН-1721 ажил

"Хүүхдийн
эмнэлгийн
тасаг
хоорондын
координаци,
үйлчлүүлэгчдийн
аюулгүй
байдал,
мэдээлэл тусламжийн
пост худалдан авах
БГД-ХААА/ОН-17-26
ажил
"Хүүхдийн
эмнэлгийн
яаралтай тусламжийн
тавилга, эд хогшил
худалдан авах БГДХААА/ОН-17-27 ажил"

10.000.000

10.000.000

харьцуулалтын
арга

харьцуулалтын
арга

30.636.000

харьцуулалтын
арга

35.069.000

БГД-ХААА/ОН17-38

"Нару групп" ХХК
УБГ-ний
дугаар:9011434113
РД: 5768306

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
27.28 дугаар зүйлд
зааснаар шаардлага
хангасан хамгийн сайн
үнэлэгдсэн тендер

БГД-ХААА/ОН17-37

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
30.1.1 дүгээр зүйлд
зааснаар шаардлагад
нийцсэн нэг ч тендер
ирээгүй.

БГД-ХААА/ОН17-38

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
30.1.1 дүгээр зүйлд
зааснаар шаардлагад
нийцсэн нэг ч тендер
ирээгүй.

42.624.000

39.500.000

харьцуулалтын
арга

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
28 дугаар зүйлийн 28.7.3,
"Интер сайнс" ХХК УБГБГД-ХААА/ОН28.7.4-д зүйлд зааснаар
ний дугаар: 9011173054
17-21
шаардлага
хангасан
РД: 5265975
хамгийн сайн үнэлэгдсэн
тендер

34,000,000

33,000,000

харьцуулалтын
арга

БГД-ХААА/ОН17-26

36,800,000

харьцуулалтын
арга

БГД-ХААА/ОН17-27

36,876,000

“Цамц” ХХК УБГ-ний
дугаар: 0111003093
РД: 2100886

ТБОНӨХБАҮХА
тухай
хуулийн 27, 28 дугаар
зүйлд зааснаар шаардлага
хангасан тендер

ТБОНӨХБАҮХА
тухай
“Зэт ти ар” ХХК УБГ-ний
хуулийн 27, 28 дугаар
дугаар: 9011334092
зүйлд зааснаар шаардлага
РД: 5566657
хангасан тендер

"Монос фарм трейд"
ХХК
УБГ-ний
дугаар:9011022059
РД:
2670712
"Чоно гол трейд" ХХК
УБГ-ний
дугаар:9011092076
РД:
2716895
"Баянгол мед" ХХК
УБГ-ний
дугаар:9011021092
РД: 2869225

"Сүвэн-Уул"
УБГ-ний
9011231075
РД: 5375185

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
28.7.3-д заасанчилан бүх
тендерийг
бага
харьцуулах үнэтэйгээс их
харьцуулах үнэтэй рүү нь
эрэмбэлэхэд
Интер
сайнс
ХХК39.500.000
Монос фарм трейд ХХК39.800.000
Чоно гол трейд ХХК42.020.000
Баянгол
мед
ХХК42.400.000
Хамгийн бага харьцуулах
үнэтэй тендер ирүүлсэн
39.500.000
төгрөгийн
үнийн санал бүхий “Интер
сайнс” ХХК байна.

ХХК
ТБОНӨХБАҮХА
дугаар:
хуулийн
28.7.3
заалтын дагуу

тухай
дахь

ТБОНӨХБАҮХА
тухай
хуулийн 27.4 дэх заалтын
дагуу

10

11

"Хүүхдийн
эмнэлгийн
яаралтай тусламжийн
тоног
төхөөрөмж
худалдан авах БГДХААА/ОН-17-28 ажил"
"Хүүхдийн
эмнэлгийн
хүүхдийн
параклиникийн
тоног
төхөөрөмж
худалдан
авах
БГД-ХААА/ОН17-33 ажил"

12

"Хүүхдийн
эмнэлгийн
сэргээн
засах
аппаратууд худалдан
авах
БГД-ХААА/ОН-17-31
ажил"

13

"Хүүхдийн
эмнэлгийн
физик
эмчилгээний
тоног
төхөөрөмж
худалдан авах БГДХААА/ОН-17-32 ажил

Ахмад настны нөхөн
сэргээх эмнэлгийн эхо
14 аппарат худалдан авах
БГД-ХААА/ОН-17-34
ажил

15

Хүүхэд залуучуудын
соёлын ордоны
тавилга, эд хогшил
худалдан авах БГДХААА/ОН-17-13

46,290,000

40,848,000

44,758,000

46,260,000

31,000,000

43,824,000

45.000.000

14.650.000

45.000.000

ТБОНӨХБАҮХА
тухай
хуулийн 27, 28 дугаар
зүйлд зааснаар шаардлага
хангасан тендер

"Интер сайнс" ХХК
ТБОНӨХБАҮХА
тухай
УБГ-ний
дугаар:
хуулийн 28.7.3 мөн 30.1.3
9011173054
дахь заалтуудын дагуу
РД: 5265975

БГД-ХААА/ОН17-28

харьцуулалтын
арга

“Монос фарм трейд”
ТБОНӨХБАҮХА
тухай
"Интер сайнс" ХХК УБГХХК
ТБОНӨХБАҮХА
БГД-ХААА/ОНхуулийн 27, 28 дугаар
ний дугаар: 9011173054
УБГ-ний
дугаар: хуулийн
28.7.3
17-33
зүйлд зааснаар шаардлага
РД: 5265975
9011022059
заалтын дагуу
хангасан тендер
РД: 2670712

харьцуулалтын
арга

харьцуулалтын
арга

41,000,000

“Монос фарм трейд”
ХХК УБГ-ний дугаар:
9011022059
РД: 2670712

харьцуулалтын
арга

харьцуулалтын
арга

харьцуулалтын
арга

БГД-ХААА/ОН17-31

“Монос фарм трейд”
ХХК УБГ-ний дугаар:
9011022059
РД: 2670712

БГД-ХААА/ОН17-34

БГД-ХААА/ОН17-13

"Сүвэн-Уул"
ХХК
УБГ-ний
дугаар:
9011231075
РД:
5375185
ТБОНӨХБАҮХА
тухай "Интер сайнс" ХХК УБГТБОНӨХБАҮХА
тухай
хуулийн 27, 28 дугаар ний
дугаар:
хуулийн 28.7.3 мөн 30.1.3
зүйлд зааснаар шаардлага 9011173054
дахь заалтуудын дагуу
хангасан тендер
РД:
5265975
"Баянгол мед" ХХК УБГний
дугаар:
9011021092
РД: 2869225
ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
30.1.1
дүгээр
зүйлд
зааснаар
шаардлагад
нийцсэн нэг ч тендер
ирээгүй.

БГД-ХААА/ОН17-32

“Монос фарм трейд”
ХХК УБГ-ний дугаар:
9011022059
РД: 2670712

тухай
дахь

ТБОНӨХБАҮХА
хуулийн
30.1.1
заалтын дагуу

тухай
дэх

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
28 дугаар зүйлийн 28.7.3,
28.7.4-д зүйлд зааснаар
шаардлага
хангасан
хамгийн сайн үнэлэгдсэн
тендер
ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн
30.1.1
дүгээр
зүйлд "Чанамон ХХК", Хай
зааснаар
шаардлагад ресус ХХК, Төгс гүрэн
нийцсэн нэг ч тендер ХХК
ирээгүй.

ТБОНӨХБАҮХА тухай
хуулийн 27.4 дэх заалтын
дагуу

