
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер зарлах өдөр: 2018 оны 01 сарын 25.

Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймгийн  “Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий
боловсролын  I сургуулийн,  үдийн  цай  хөтөлбөрийг   хэрэгжүүлэгчийг  сонгон
шалгаруулах”

Тендер шалгаруулалтын дугаар:  НТШ-01/2018 

Тендер нь түүнийг нээснээс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

1. Захиалагч /Сумын ЗДТГ/ -аас Ерөнхий боловсролын  I сургуулийн үдийн
цай  хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэгчийг  сонгон  шалгаруулах  битүүмжилсэн
тендер, үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү тендер нь I сургуулийн 1 багцаас бүрдэнэ.
3. Тендерийн  материалд   санал  ирүүлэх  үнийн  саналын  маягт,  барааны

техникийн  тодорхойлолт  оролцогчдод  өгөх  зааварчилгаа  болон  бусад
холбогдох маягтууд, материалыг хавсаргасан болно.

4. Тендерийн материалыг ЗДТГ-ын МЭҮТ-ийн 110 тоот өрөөнд хүлээн авна.
5. Тендерийн  баримт  бичгийг  албан  бичгээр  хүсэлтээ  гаргаж,  эргэн

төлөгдөхгүй  нөхцөлтэйгээр  иж  бүрдлийн  үнэ  50.000  \тавин  мянган\
төгрөгийг  Төрийн  банкин дахь  Орон  нутгийн  хөгжлийн  сангийн
090452400 тоот дансанд тушаан худалдан авч болно.

6. Тендерийн материалыг хүлээн авах эцсийн хугацаа  2018 оны 02 сарын
26-ны 11 цаг 00 минут /Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа G mobile-ийн
цагаар / -аас өмнө ЗДТГ-ын МЭҮТ-ийн 110 тоот өрөөнд хүлээн авна.

7. Тендерийн  материалын  нээлтэнд  орох  хүсэлтэй  тендерт  оролцогчдыг
байлцуулан,  тендерийг  2018 оны 02  сарын 26-ны өдрийн 11  цаг  30
минутанд ЗДТГ-ын Иргэний танхимд нээнэ.

8. Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.
9. Давуу эрхийн зөрүү тооцно.
10.Сонирхсон  этгээд  тендерийн  баримт  бичиг  болон  бусад  мэдээллийг

доорх хаягаар авч болно. Захиалагчийн хаяг: 

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ ,
МЭҮТ-ийн 110 тоот өрөө

Утас:  90091644, 93042513, 88134116



ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер зарлах өдөр: 2018 оны 01 сарын 25.

Тендер шалгаруулалтын нэр: Завхан аймгийн  “Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий
боловсролын  II сургуулийн,  үдийн цай хөтөлбөрийг   хэрэгжүүлэгчийг  сонгон
шалгаруулах”

Тендер шалгаруулалтын дугаар:  НТШ-02/2018 

Тендер нь түүнийг нээснээс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

1. Захиалагч /Сумын ЗДТГ/ -аас Ерөнхий боловсролын II сургуулийн үдийн
цай  хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэгчийг  сонгон  шалгаруулах  битүүмжилсэн
тендер, үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү тендер нь II сургуулийн 1 багцаас бүрдэнэ.
3. Тендерийн  материалд   санал  ирүүлэх  үнийн  саналын  маягт,  барааны

техникийн  тодорхойлолт  оролцогчдод  өгөх  зааварчилгаа  болон  бусад
холбогдох маягтууд, материалыг хавсаргасан болно.

4. Тендерийн материалыг ЗДТГ-ын МЭҮТ-ийн 110 тоот өрөөнд хүлээн авна.
5. Тендерийн  баримт  бичгийг  албан  бичгээр  хүсэлтээ  гаргаж,  эргэн

төлөгдөхгүй  нөхцөлтэйгээр  иж  бүрдлийн  үнэ  50.000  \тавин  мянган\
төгрөгийг  Төрийн  банкин дахь  Орон  нутгийн  хөгжлийн  сангийн
090452400 тоот дансанд тушаан худалдан авч болно.

6. Тендерийн материалыг хүлээн авах эцсийн хугацаа  2018 оны 02 сарын
26-ны 11 цаг 00 минут /Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа G mobile-ийн
цагаар / -аас өмнө ЗДТГ-ын МЭҮТ-ийн 110 тоот өрөөнд хүлээн авна.

7. Тендерийн  материалын  нээлтэнд  орох  хүсэлтэй  тендерт  оролцогчдыг
байлцуулан,  тендерийг  2018 оны 02  сарын 26-ны өдрийн 11  цаг  30
минутанд ЗДТГ-ын Иргэний танхимд нээнэ.

8. Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.
9. Давуу эрхийн зөрүү тооцно.
10.Сонирхсон  этгээд  тендерийн  баримт  бичиг  болон  бусад  мэдээллийг

доорх хаягаар авч болно. Захиалагчийн хаяг: 

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ ,
МЭҮТ-ийн 110 тоот өрөө

Утас:  90091644, 93042513, 88134116 
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