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Тендер шалгаруулалтын нэр: Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн Үдийн 
цай хөтөлбөрт хүнсний материал нийлүүлэх тендер 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: № ӨВАХУСЗДТГ/202001004 

Өвөрхангай Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий тендерт 
оролцогчдоос “Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрт 
хүнсний материал”-ыг нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна. 

Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер шалгаруулалтын Сангийн 
сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах 
журам”-ын дагуу зохион байгуулж байна. 

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50.000 /тавин мянга/ 
төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
 

 
Үүнд: 

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
 
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил /2018, 2019 он/-ийн борлуулалтын орлогын 

дундаж нь 20 000 000 сая төгрөгөөс багагүй байна. 
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож 

буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна. /Сангийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 18- 
ны өдрийн 343 дугаар тушаалаар батлагдсан Аргачлал шинэчлэн батлах тухай 
аргачлалын дагуу тооцоно. – Арилжааны банкны зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий 
зээлийн тодорхойлолт. /энэ тодорхойлолт нь банкны судлан үзсэний үндсэн дээр зээл 
олгох боломжтой гэсэн мэдэгдлийг үнэлгээнд харгалзахгүй./ 

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 
2018, 2019 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 

Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 
2019 онуудын аль нэг жилд ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагатай байх. 

Тендерийн хамт: Багц-1: 25 321 600 
Багц-2: 19 860 000 
Багц-3: 4 280 000 
Багц-4: 35 320 000 
Багц-5: 26 966 900 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг тус тус ирүүлнэ. 

Тендерийг 2020 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн 16 цаг 00 минутаас өмнө доорх 
хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 
оны 3 дугаар сарын 05-ний өдрийн 16 цаг 30 минутад нээнэ. 

Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцно. 
 

Төлбөрийн хийх хэлбэр: Цахим 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 

болно. 
 

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газар, 1 давхар 12 тоот 
Утас:88306097, 88169121 

http://www.tender.gov.mn/


 


