
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 

Огноо : 2021-01-26 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед хүн хүчийг хэмнэх, өргөн 

зурвасыг богино хугацаанд хамгаалалтад авахад ашиглах хамгаалалтын хайсаар хангана. 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗАОНӨГ/202112012 

  

Завхан аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Нийтийг 

хамарсан арга хэмжээний үед хүн хүчийг хэмнэх, өргөн зурвасыг богино хугацаанд хамгаалалтад 

авахад ашиглах хамгаалалтын хайсаар хангана. -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж 

байна. 

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг , техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг 

хавсаргасан болно. 

Үнийн саналыг 2021 оны 02 -р сарын 02 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут-с өмнө Монгол, Завхан, 

Улиастай сум, 1-р баг , Нутгийн удирдлагын ордон , 4давхар, 417тоот хаягаар ирүүлнэ. 

Цахим тендер бол цахим системээр ирүүлнэ. 

   

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2021 оны 02 -р сарын 02 

-ны өдрийн 11 цаг 00 минут -т нээнэ.  

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно  

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Монгол, Завхан, Улиастай сум, 1-р баг , Нутгийн удирдлагын ордон , 4давхар, 417тоот 

Утас: 70462369 , Факс:  

Имэйл хаяг:  

Веб хаяг:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 

Огноо : 2021-01-27 
Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2021 
онд хэрэглэгдэх хоол хүнс, шатахуун, тос, тослох материал худалдан авах 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗАОНӨГ/202101051 
  

Завхан аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт 
оролцогчдоос Завхан аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2021 онд хэрэглэгдэх 
хоол хүнс, шатахуун, тос, тослох материал худалдан авах -г гүйцэтгэх тухай үнийн 
санал ирүүлэхийг урьж байна. 
Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг , техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад 
материалыг хавсаргасан болно. 
Үнийн саналыг 2021 оны 02 -р сарын 03 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут-с өмнө Монгол, Завхан, 
Улиастай сум, 1-р баг , Нутгийн удирдлагын ордон , 4давхар, 417тоот хаягаар ирүүлнэ. 
Цахим тендер бол цахим системээр ирүүлнэ. 
  

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2021 оны 02 -р 
сарын 03 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут -т нээнэ.  
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно 
 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 
болно. 

Монгол, Завхан, Улиастай сум, 1-р баг , Нутгийн удирдлагын ордон , 4давхар, 417тоот 
Утас: 70462369 , Факс: 

Имэйл хаяг: 
Веб хаяг: 

 

 


