
 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 

 

Огноо: 2019.04.08 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэцэрлэгт хүрээлэнг хашаажуулах, мод тарих ажил 

                        Тендер шалгаруулалтын дугаар: / СЭАХУШСЗДТГ/2912007 

 

     Сэлэнгэ аймгий Хушаат сумын ЗДТГазар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “ 

Цэцэрлэгт хүрээлэнг хашаажуулах, мод тарих ажил ”-ыг гүйцэтгэх тухай  нээлттэй тендер 

шалгаруулалтад битүүмжилсэн тендерийн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

     Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны нээлттэй 

зарчмаар зарлагдаж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тендерийн баримт бичгийг 

99272968 утсаар буюу сумын Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөөнөөс ирж авна уу. 

     Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг ирүүлэхийн өмнө 30.000 мян.төгрөгийг 

100131700914  тоот дансанд тушаасан баримтыг авчирч өгнө.  

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

      Тендерийн хамт баталгаа шаардахгүй 

      Тендерийг  2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 00 минут-аас 

өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг 

байлцуулан тендерийг 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 20 

минут-д нээнэ. 

      Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх : Гадаадын этгээд тендерт 

оролцох эрхгүй  

      Дотоодын давуу эрх тооцох тухай: Тооцно 

     Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 

болно. 

 

 

 

      

 

Сэлэнгэ аймаг Хушаат сумын Засаг даргын Тамгын газар 

Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөө 

Утас: 99272968, 89272968 

Имейл хаягаар битүүмжлээгүй баримт бичиг авахгүй ба  

зөвхөн тендерт оролцогч биеэр авчирч өгнө. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 

 

Огноо: 2019.04.08 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийтийн номын сангийн номын баяжилт хийх, 

зориулалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил 

                               Тендер шалгаруулалтын дугаар: / СЭАХУШСЗДТГ/2912004 

 

     Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын ЗДТГазар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Нийтийн 

номын сангийн номын баяжилт хийх, зориулалтынтоног төхөөрөмж худалдан авах ажил”-

ыг гүйцэтгэх тухай  нээлттэй тендер шалгаруулалтад битүүмжилсэн тендерийн материал 

ирүүлэхийг урьж байна. 

     Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны нээлттэй 

зарчмаар зарлагдаж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тендерийн баримт бичгийг 

99272968 утсаар буюу сумын Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөөнөөс ирж авна уу. 

     Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг ирүүлэхийн өмнө 30.000 мян.төгрөгийг 

100131700914 тоот дансанд тушаасан баримтыг авчирч өгнө.  

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

      Тендерийн хамт баталгаа шаардахгүй 

      Тендерийг  2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 00 минут-аас 

өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг 

байлцуулан тендерийг 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 20 

минут-д нээнэ. 

      Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх : Гадаадын этгээд тендерт 

оролцох эрхгүй  

      Дотоодын давуу эрх тооцох тухай: Тооцно 

     Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 

болно. 

 

 

 

      

 

Сэлэнгэ аймаг Хушаат сумын Засаг даргын Тамгын газар 

Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөө 

Утас: 99272968, 89272968 

Имейл хаягаар битүүмжлээгүй баримт бичиг авахгүй ба  

зөвхөн тендерт оролцогч биеэр авчирч өгнө. 

 



 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 

 

Огноо: 2019.04.08 

                  

            Тендер шалгаруулалтын нэр: Даагат 1-р багийн Бумбат тохойн айл өрхүүдийг 

эрчим хүчинд холбох шугам сүлжээний ажил 

                        Тендер шалгаруулалтын дугаар: / СЭАХУШСЗДТГ/2912002 

 

     Сэлэнгэ аймгий Хушаат сумын ЗДТГазар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Даагат 1-

р багийн Бумбат тохойн айл өрхүүдийг эрчим хүчинд холбох, шугам сүлжээний ажил”-ыг 

гүйцэтгэх тухай  нээлттэй тендер шалгаруулалтад битүүмжилсэн тендерийн материал 

ирүүлэхийг урьж байна. 

     Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны нээлттэй 

зарчмаар зарлагдаж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тендерийн баримт бичгийг 

99272968 утсаар буюу сумын Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөөнөөс ирж авна уу. 

     Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг ирүүлэхийн өмнө 30.000 мян.төгрөгийг 

100131700914 тоот дансанд тушаасан баримтыг авчирч өгнө.  

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

      Тендерийн хамт баталгаа шаардахгүй 

      Тендерийг  2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 00 минут-аас 

өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг 

байлцуулан тендерийг 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 20 

минут-д нээнэ. 

      Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх : Гадаадын этгээд тендерт 

оролцох эрхгүй  

      Дотоодын давуу эрх тооцох тухай: Тооцно 

     Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 

болно. 

 

 

 

      

 

Сэлэнгэ аймаг Хушаат сумын Засаг даргын Тамгын газар 

Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөө 

Утас: 99272968, 89272968 

Имейл хаягаар битүүмжилээгүй баримт бичиг авахгүй ба  

зөвхөн тендерт оролцогч биеэр авчирч өгнө. 

 

 



 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 

 

Огноо: 2019.04.08 

   Тендер шалгаруулалтын нэр: Даагат 1-р багийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, засвар 

үйлчилгээ 

                  Тендер шалгаруулалтын дугаар: / СЭАХУШСЗДТГ/2912001 

 

     Сэлэнгэ аймгий Хушаат сумын ЗДТГазар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Даагат 1-

р багийн гудамж талбайн гэрэлтүлэг, засвар үйлчилгээ”-ыг гүйцэтгэх тухай  нээлттэй 

тендер шалгаруулалтад битүүмжилсэн тендерийн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

     Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны нээлттэй 

зарчмаар зарлагдаж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тендерийн баримт бичгийг 

99272968 утсаар буюу сумын Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөөнөөс ирж авна уу. 

     Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг ирүүлэхийн өмнө 30.000 мян.төгрөгийг 

100131700914 тоот дансанд тушаасан баримтыг авчирч өгнө.  

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

      Тендерийн хамт баталгаа шаардахгүй 

      Тендерийг  2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 00 минут-аас 

өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг 

байлцуулан тендерийг 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 20 

минут-д нээнэ. 

      Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх : Гадаадын этгээд тендерт 

оролцох эрхгүй  

      Дотоодын давуу эрх тооцох тухай: Тооцно 

     Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 

болно. 

 

 

 

      

 

Сэлэнгэ аймаг Хушаат сумын Засаг даргын Тамгын газар 

Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөө 

Утас: 99272968, 89272968 

Имейл хаягаар битүүмжлээгүй баримт бичиг авахгүй ба  

зөвхөн тендерт оролцогч биеэр авчирч өгнө. 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 

 

Огноо: 2019.04.08 

                     Тендер шалгаруулалтын нэр: Даагат 1-р багийн Ишгэнт, Мөнхтолгой 2-р 

багийн Дуулга хороололд гүний худаг гаргах ажил 

                       Тендер шалгаруулалтын дугаар: / СЭАХУШСЗДТГ/2912003 

 

     Сэлэнгэ аймгий Хушаат сумын ЗДТГазар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Даагат 1-

р багийн Ишгэнт, Мөнхтолгой 2-р багийн Дуулга хороололд гүний худаг гаргах ажил”-ыг 

гүйцэтгэх тухай  нээлттэй тендер шалгаруулалтад битүүмжилсэн тендерийн материал 

ирүүлэхийг урьж байна. 

     Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны нээлттэй 

зарчмаар зарлагдаж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тендерийн баримт бичгийг 

99272968 утсаар буюу сумын Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөөнөөс  ирж авна уу. 

     Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг ирүүлэхийн өмнө 30.000 мян.төгрөгийг  

100131700914 тоот дансанд тушаасан баримтыг авчирч өгнө.  

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

      Тендерийн хамт баталгаа шаардахгүй 

      Тендерийг  2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 00 минут-аас 

өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг 

байлцуулан тендерийг 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ны Лхагва гарагийн 10 цаг 20 

минут-д нээнэ. 

      Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх : Гадаадын этгээд тендерт 

оролцох эрхгүй  

      Дотоодын давуу эрх тооцох тухай: Тооцно 

     Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 

болно. 

 

 

 

      

 

Сэлэнгэ аймаг Хушаат сумын Засаг даргын Тамгын газар 

Засаг даргын орлогчийн 02 тоот өрөө 

Утас: 99272968, 89272968 

Имейл хаягаар битүүмжлээгүй баримт бичиг авахгүй ба  

зөвхөн тендерт оролцогч биеэр авчирч өгнө. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


