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ТЕНДЕРИЙН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ТӨХ) 

 

ТШЗ-ны 

холбогдох 

заалт 

A. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

ТШЗ 1.1 Захиалагч: Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

ТШЗ 1.1 Тендер шалгаруулалтын нэр: Вакцин хадгалах өрөөний засвар, 

үйлчилгээ хийх 

ТШЗ 1.1 Тендерийн урилгын дугаар: ХӨАЭМГ/202210021 

ТШЗ 1.3 Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: 

ТШЗ 2.1 Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 

Хүүхдийн сан 

ТШЗ 2.1 Нийт төсөвт өртөг: 25,474,379 төгрөг 

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА 

ТШЗ 8.2 Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах 

хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:  

Хүлээн авагчийн нэр: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер 

Г.Баяржаргал 

Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 8-р баг Эрүүл мэндийн газрын байр 

Утасны дугаар: 70382496 

Цахим шуудангийн хаяг: khuvsgul.emg@gmail.com 

ТШЗ 9.1 Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: Үгүй 

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ 

ТШЗ 12.2 Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд 

тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл 

ТШЗ 15.1 Хувилбарт санал ирүүлэхийг: Зөвшөөрөхгүй.  

ТШЗ 17.2 Тендерт оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, 

шаардлага: Шаардахгүй. 

ТШЗ 17.2.5 Санхүүгийн чадавхын талаар энэ зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, 

шаардлагыг хангах бусад баримт: Шаардахгүй. 

ТШЗ 17.3 Тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох 

санхүүгийн тайлангийн хугацаа: 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайланг ирүүлнэ. 



 

 
 

ТШЗ 17.6 Тендерт оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур 

үзүүлэлт, шаардлага: Ажлын туршлага ирүүлнэ. 

ТШЗ 17.6.1 Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: Шаардана. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

болон үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ эх 

хувиас татсан хуулбарыг ирүүлнэ. 

ТШЗ 17.6.2 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн мэдээлэл: Шаардахгүй. 

ТШЗ 17.6.3 Ажил гүйцэтгэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл: 

Шаардахгүй.  

ТШЗ 17.6.4 Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагыг нотлох гэрээний мэдээлэл: 

Шаардлагатай. 

ТШЗ 17.6.5 Техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг 

хангахыг нотлох бусад баримт: Шаардахгүй. 

ТШЗ 17.7. Тендерт оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, 

хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: Шаардахгүй. 

ТШЗ 19.5. Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: 

Тохируулахгүй тогтмол байна. 

ТШЗ 22.1 Тендерийн баталгааны дүн:  

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ 

ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан болон V бүлгийн маягтуудаас гадна бусад 
тендерт оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:  

1. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл; 
2. Санал болгосон ажлыг гүйцэтгэх боломжтой болохыг нотлох 

баримт  
3. Ажлын туршлага 

 

ТШЗ 24.1.  Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: 

Огноо: 2022-11-08 

Цаг: 10 цаг 00 минут 

ТШЗ 26.1. Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд 

нээлтийн мэдээллийг тендерт оролцогч цахим системээр хүлээн авна. 

Огноо: 2022-11-08 

Цаг: 10 цаг 30 минут 

Тендер нээх газрын хаяг: Хөвсгөл аймаг Эрүүл мэндийн газрын 1 

давхар Хурлын А заал 

Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ 



 

 
 

ТШЗ 30.2 Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: Ашиглахгүй. 

Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ 

ТШЗ 39.1 Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: Үгүй 

Ё. БУСАД 

ТШЗ 41.1 Урьдчилгаа төлбөр олгох эсэх: Үгүй 

ТШЗ 43.1 Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдаж 

байгаа эсэх: Үгүй 

 



 

1 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

  

Огноо1 : 2022.10.31 
 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Вакцин хадгалах өрөөний 
засвар үйлчилгээ хийх 
 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХӨАЭМГ/202210021 
 

Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур 
үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Вакцин хадгалах өрөөний 
засвар үйлчилгээ хийхийг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. 
 
Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Үгүй 
 
Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендерийн баримт 
бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд тендерийн баримт бичгийн үнийг 
төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно.  
 
Тендер нь түүнийг нээснээс хойш [30] ба түүнээс дээш хоногийн хугацаанд хүчинтэй 
байхаар тендерт заана.  
 
Тендерийг 2022 оны 11 сарын 08-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө тендерийн 
баримт бичигт заасан хэлбэрээр ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг 2022 оны 11 
сарын 08-ны өдрийн, 10 цаг 30 минутад зохион байгуулна. 
 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх:2 Эрхгүй. 
 
Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны урилга эсэх: Үгүй 

 
 
 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт 
мэдээлэл авах хүсэлтийг доорх хаягаар хүргүүлж болно. 
 
 

Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер Г.Баяржаргал 

Утас: 99874745 

 
1 Тендерийн урилгыг анх зарлан мэдээлсэн өдөр байна. 
2 Хуулийн 9.3-т зааснаас бусад тендер шалгаруулалтад гадаадын этгээдийг оролцуулж үл болно. 


