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ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

 
 

Огноо : 2019 оны 01-р сарын 04 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур нийлүүлэх тендер 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХҰСҮТ/201901002 
 
 
 

Халдварт ұвчин судлалын үндэсний тұв нь эрх бђхий тендерт оролцогчдоос тус тұвд 2019 
онд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур - ыг нийлђђлэх тухай битђђмжилсэн тендер 
ирђђлэхийг урьж байна.  
 

Тендерийн баримт бичгийг (хђсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хђсэлтээ гаргаж, эргэж 
тєлєгдєхгђй нєхцєлтэйгээр иж бђрдлээр нь 50,000  / тавин мянган / тєгрєг, эсхђл тђђнтэй 
тэнцэх хэмжээний чєлєєтэй хєрвєх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь тђђнийг 
нээсэн єдрєєс эхлэн 45 хоногийн дотор хђчинтэй байна. 
  
Тендерт оролцогч нь Санхђђгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.  
ёђнд:  

Борлуулалтын хэмжээ: 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал 
болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байх  
Тђргэн хєрвєх чадвартай хєрєнгє болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 
Санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.  
Аудитаар баталгаажуулсан санхђђгийн тайлан ирђђлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 
жил 
Сђђлийн гурван жилд хэрэгжђђлсэн ижил тєстэй ажлын єртєг: Шаардлагагүй 
Тусгай зєвшєєрєл шаардлагатай бол тусгай зєвшєєрєл ирђђлэх эсэх: Тийм 

 
Тендерийн хамт ТШҰХ-ийн 21.1-д заасан үнийн дүнтэй тэнцэх тєгрєг, эсхђл тђђнтэй 
тэнцђђ чєлєєтэй хєрвєх валютын дђнтэй тендерийн баталгаа ирђђлнэ. 
 
Тендерийг 2019 оны 02-р сарын 04-ны ұдрийн 11 цаг 30 минутаас ємнє доорх хаягаар 
ирђђлэх ба нээлтэд оролцох хђсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 
оны 02-р сарын 04-ны ұдрийн 12 цаг 00 минут-д нээнэ. 

 
Гадаадын этгээд тендер ирђђлэх эрхтэй 
Монгол улсын гарал ђђсэлтэй бараанд 10%-ийн дотоодын давуу эрх тооцоно.  

 
 

 
 
 
 

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

 
/ ХҰСҮТ-ийн захиргааны байрны 2 давхарт эдийн засагчийн ұрұұ / 

Утас: 451185, 99044314. 99992294  Факс: 976-458699 
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ГАРЧИГ 
 

ХЭСЭГ 1 – ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ 
Бђлэг I. Тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгаа (ТОѓЗ) 

Энэ бђлэг нь тендер бэлтгэхэд шаардлагатай бђх мэдээллийг тендерт оролцогчдод 
єгнє. Тендер ирђђлэх, тендер нээх, ђнэлж шалгаруулах болон гэрээ байгуулах эрх 
олгохтой холбоотой мэдээлэл, мєн хамгийн сайн тендерийг шалгаруулах 
ђнэлгээний шалгуур ђзђђлэлт, аргачлал болон тендерт оролцогч тухайн гэрээг 
гђйцэтгэх чадвартай эсэхийг тогтоох чадварын шалгуур ђзђђлэлт, тђђнд тавигдах 
чадварын доод шаардлагууд энд бичигдсэн байна. Нэгдђгээр бђлэг дэх зђйл 
заалтуудыг захиалагч єєрчлєхгђйгээр ашиглах ѐстой.  
 

Бђлэг II.      Тендер шалгаруулалтын єгєгдєлийн хђснэгт (ТШѓХ) 
Энэ бђлэг нь тухайн худалдан авах ажиллагаа бђрт тохирсон онцлог заалтуудыг 
агуулах бєгєєд эдгээр нь нэгдђгээр бђлгийн холбогдох зђйл заалтуудыг 
тодруулсан нэмэлт, єєрчлєлтєєс бђрдэнэ.   
 

Бђлэг III     Тендерийн ђнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур ђзђђлэлт 
Энэ хэсэг нь ТОѓЗ-ны бђрэлдэхђђн хэсэг бєгєєд ђђнд захиалагч “хамгийн сайн” 
гэж ђнэлэгдэх тендерийг шалгаруулахад мєрдєх нэмэлт шалгуур ђзђђлэлтийг 
тодорхойлно. 
 

Бђлэг IV.   Тендер шалгаруулалтын  маягт 
Энэ бђлэгт тендер ирђђлэх маягт, ђнийн хуваарийн хђснэгт, тендерийн баталгааны 
маягт болон ђйлдвэрлэгчийн зєвшєєрлийн маягт зэрэг тендерт оролцогчоос 
єєрийн тендерийн хамт бєглєж ирђђлэх шаардлагатай маягтууд багтана.  
 

ХЭСЭГ 2 –НИЙЛёёЛЭЛТЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 
Бђлэг V.    Техникийн тодорхойлолт болон бусад шаардлага 

Энэ бђлэгт худалдан авах бараа болон тђђнийг дагалдах ђйлчилгээний 
жагсаалт,тэдгээрийг захиалагчид хђргэх хуваарь, техникийн тодорхойлолт болон 
дагалдах ђйлчилгээг тайлбарласан, дђрсэлсэн зураг зэрэг мэдээлэл багтана.  

 
ХЭСЭГ 3 – ГЭРЭЭНИЙ НѓХЦѓЛ  
Бђлэг VI.    Гэрээний ерєнхий нєхцєл (ГЕН) 

Энэ бђлэг нь захиалагч байгууллагаас бараа болон тђђнийг дагалдах ђйлчилгээг 
худалдан авах гэрээний харилцааг зохицуулсан ерєнхий нєхцєл, заалтуудыг 
агуулна. ГЕН-ийн заалтуудын ђг, ђсэг, агуулгыг єєрчилж ђл болно. 

 
Бђлэг VII.     Гэрээний тусгай нєхцєл (ГТН) 

Энэ бђлэгт тухайн худалдан авах барааны онцлогт тохируулан гэрээний ерєнхий 
нєхцєлийн холбогдох зђйл заалтыг тодруулсан нэмэлт єєрчлєлтєєс бђрдэнэ..  

 
Бђлэг VIII.   Гэрээний маягт 

Энэ бђлэгт гэрээний маягт  болон захиалагч шаардсан тохиолдолд гэрээ байгуулах 
эрх олгогдсоны дараа  шалгарсан тендерт оролцогчийн бєглєж ирђђлэх 
гђйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа тєлбєрийн баталгааны маягтууд багтана.   

 
Хавсралт:   Тендерийн урилга  

Тендерийн урилгын маягтыг энэхђђ тендерийн баримт бичгийн тєгсгєлд жишээ 
болгон оруулав.  

 
Жич:  Энэхђђ тендерийн жишиг баримт бичгийн хэсэг, бђлгийн оноосон нэр, гарчиг нь уг 
баримт бичгийг ойлгоход хялбар дєхєм болгох зорилгоор хэрэглэсэн бєгєєд ямар нэгэн хэм 
хэмжээ илэрхийлэхгђй болохыг анхаарна уу. 
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НЭГДёГЭЭР БёЛЭГ 
 
 

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ѓГѓХ ЗААВАРЧИЛГАА 
 
 

 
Тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааг бєглєх санамж 

 
Захиалагчийн шаардлагад нийцсэн тендер бэлтгэхтэй холбоотойгоор тендерт 
оролцогчдод шаардагдах бђрэн мэдээллийг энэ бђлэгт тусгана. Тђђнчлэн тендер 
хђлээн авах, нээх, ђнэлэх, “хамгийн сайн” тендерийг шалгаруулах болон гэрээ 
байгуулах эрх олгох ђйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийг багтаана. Эдгээр ђйл 
ажиллагааг хэрэгжђђлэхдээ захиалагч ТОѓЗ-г чанд мєрдєнє. 
 
Нийлђђлэгчийн гэрээний ђђрэг, гэрээний тєлбєр, талуудын эрх, ђђрэг, хђлээх 
эрсдэлтэй холбогдсон нєхцєлийг энэ бђлэгт бус харин 6 дугаар бђлэг (гэрээний 
ерєнхий нєхцєл) болон 7 дугаар бђлэг (гэрээний тусгай нєхцєл)- д тус тус заана. 
 
Тендерт оролцогчид єгєх зааварчилгаа нь тендерийн баримт бичгийн бђрэлдэхђђн 
болох ба харин гэрээний хэсэг болохгђй. 
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ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ѓГѓХ ЗААВАРЧИЛГАА 
 

ГАРЧИГ 
 

А. Ерєнхий зђйл   
1.   Тендерийн цар хђрээ   
2.   Санхђђжилтийн эх ђђсвэр   
3.   Залилан мэхлэх болон авилгын ђйлдэл  
4.   Эрх бђхий тендерт оролцогч   
5.   Эрх  бђхий бараа  
6.   Тђншлэл  

Б. Тендерийн баримт бичиг   
7.   Тендерийн баримт бичгийн агуулга   
8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах   
9.   Тендерийн баримт бичигт нэмэлт єєрчлєлт оруулах   

В. Тендер бэлтгэх   
10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал  

11. Тендерийн хэл   
12. Тендерийн иж бђрдэл   
13. Тендерийн маягт болон ђнийн хуваарь   
14. Хувилбарт тендер   
15. Тендерийн ђнэ болон ђнийн хєнгєлєлт  
 16. Тендерийн валют  
17. Тендерт оролцогч эрх бђхий эсэхийг нотлох баримт    
18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжђђлэх чадварыг нотлох баримт   
19. Нийлђђлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох 

баримт 
 

20. Тендер хђчинтэй байх хугацаа  
21. Тендерийн баталгаа  
22. Тендер ирђђлэх хувь, тендерт гарын ђсэг зурах  

Г. Тендер ирђђлэх   
23. Тендерийг битђђмжлэх, бичиглэл хийх   

24. Тендер хђлээн авах эцсийн хугацаа   

25. Хугацаа хоцорсон тендер   

26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирђђлэх   

27. Тендерт нэмэлт єєрчлєлт хийх, тендерийг буцааж авах   

Д. Тендерийг нээх, ђнэлэх   
28. Тендерийг нээх   
29. Нууцлал  
30. Тендерийн тодруулга   
31. Тендерийг хянан ђзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох   
32. Алдааг залруулах   
33. Нэг валютэд хєрвђђлэх  
34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зєрђђ тооцох  
35. Тендерийг ђнэлэх, харьцуулах  
36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах  
37. Аливаа тендерийг сонгох, эсвэл тендерђђдээс татгалзах захиалагчийн 

эрх   
 

Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох   
38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур   
39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл  
40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох ђед тоо хэмжээг єєрчлєх   
41. Гэрээнд гарын ђсэг зурах  
42. Гђйцэтгэлийн баталгаа   
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ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ѓГѓХ ЗААВАРЧИЛГАА 
 

А. ЕРѓНХИЙ ЗёЙЛ 

 
1. Тендерийн 

цар хђрээ 

 
1.1. Тендер шалгаруулалтын єгєгдлийн хђснэгт/ТШѓХ/-д 

тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь энэ тендерийн 
баримт бичгийн ТШѓХ болон техникийн тодорхойлолтод заасан 
эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах тухай гэрээ байгуулахаар 
энэхђђ тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.  

 
 1.2. Тендер шалгаруулалт нь ТШѓХ-д тусгайлан зааснаас бусад 

тохиолдолд нэг багцтай байна.  
  

 1.3. Олон багцтай тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт бичгийг 
багц тус бђрээр ђнэлж зарахыг хориглоно. 

 
 1.4. Тендерт шалгарсан гђйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод 

нийцсэн барааг бараа нийлђђлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанд, 
газарт хђргэх ђђрэгтэй.  

 
2. Санхђђжилт-

ийн эх ђђсвэр 
2.1. Захиалагч дээр дурдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ТШѓХ-д 

тодорхойлсон эх ђђсвэрийн хєрєнгєєр санхђђжђђлнэ.  
 

3. Залилан мэхлэх 
болон авилгын 
ђйлдэл  

3.1. Тєрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, гэрээ хэрэгжђђлэгч 
бђр худалдан авах ажиллагаанд оролцожгэрээг хэрэгжђђлэхдээ ѐс 
суртахууны єндєр хэм хэмжээг сахин биелђђлэх ѐстой.  

 
3.2. Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа тєрийн албан хаагч 

болон тендерт оролцогч нь Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус 
єрсєлдєєнийг хориглох тухай хууль болон Эрђђгийн хуульд заасан 
авлигал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган 
сђрдђђлэх ђйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар бодитой 
мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын 
байгууллагад зохих ѐсоор мэдэгдэх ђђрэгтэй.    

 
4. Эрх бђхий 

тендерт 
оролцогч 

 

4.1. Тендерийн урилга нь сонирхосон этгээд бђрт нээлттэй. хуулийн 9 
дђгээр 9.3 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч 
болон тђђний тђншлэлийн гишђђн бђр нь аль ч улсын харъяалалтай 
байж болно. 

 
4.2. Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (тђншлэлийн гишђђн бђрт 

нэгэн адил хамаарна)-ийг эрх бђхий бус гэж ђзнэ. ёђнд: 
 

4.2.1. Тєлбєрийн чадваргђй болсон, татан буугдаж байгаа,  
дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдђђлэгчтэй 
тохиролцсон, бизнесийн ђйл ажиллагааг нь зогсоосон, 
эсхђл ђђсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр 
дурдсантай адилтгах нєхцєлд байгаа; 

 
4.2.2. Монгол Улсын, эсхђл ђђсгэн байгуулагдсан улсын 

хуулийн дагуу татвар, хураамж, тєлбєрєє тєлєєгђй; 
 

4.2.3. Тєрийн ємчит болон тєрийн ємчийн оролцоотой 
хуулийн этгээд нь бђтэц, зохион байгуулалт болон 
санхђђгийн хувьд захиалагчаас хараат байдлаар ђйл 
ажиллагаа явуулдаг бол; 
 

4.2.4. Сђђлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах 
ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний ђђргээ ноцтой 
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зєрчсєн, биелђђлээгђй, эсхђл мэргэжлийн ђйл 
ажиллагаанд алдаа гаргасныг шђђх, эрх бђхий 
байгууллага тогтоосон; 
 

4.2.5. Тендерт оролцогч (туслан гђйцэтгэгч бђрийг 
оролцуулан) нь бараа, ажил, ђйлчилгээний зураг тєсєл, 
техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг 
бэлтгэсэн, эсхђл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зєвлєх 
ђйлчилгээ ђзђђлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй 
нэгдмэл сонирхолтой;  
 

4.2.6. Илт худал мэдээлэл бђхий тендер ирђђлснийг эрх бђхий 
байгууллага тогтоосон; 
 

4.2.7. Сђђлийн 3 жилийн хугацаанд Авлигын эсрэг хууль, 
Шударга бус єрсєлдєєнийг хориглох тухай хууль болон  
Эрђђгийн хуульд заасан авлигын, залилан мэхлэх, 
зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сђрдђђлэх ђйлдлийн 
аль нэгэнд холбогдсон болохыг шђђх тогтоосон; 

  
4.2.8. Энэхђђ тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа хоѐр 

буюу тђђнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль 
ѐсны тєлєєлєгч нь нэг этгээд бол;  

 
4.2.9. Энэхђђ тендерийн баримт бичгийн ТОѓЗ-ны 14 дђгээр 

зђйлд хувилбарт тендер ирђђлэхийг зєвшєєрснєєс бусад 
тохиолдолд тендерт оролцогч нэгээс дээш тендер 
ирђђлсэн бол; (Гэвч энэхђђ заалт нь аливаа этгээдийг 
нэгээс дээш тендерт туслан гђйцэтгэгчээр оролцохыг, 
эсхђл нэг тендер шалгаруулалтад нэгээс олон багцад 
тендер ирђђлэхийг хязгаарлахгђй) 

 
4.3. Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нєхцєл ђђссэн эсэх 

мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж єгєх ђђрэгтэй. Эдгээр 
нєхцєл ђђссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан 
шаардлагын дагуу тендерт оролцогч холбогдох баримт, нотолгоог 
захиалагчид ирђђлнэ.  

 
5. Эрх бђхий эм, 

эмнэлгийн 
хэрэгсэл  

 

5.1. Гэрээгээр нийлђђлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь аль ч улсын гарал 
ђђсэлтэй байж болно. Захиалагч тєлбєрийг зєвхєн ТОѓЗ-ны 1.1-д 
дурдсан барааг худалдан авснаар тєлнє.   

 
 5.2. Энэхђђ зааварчилгааны 5.1-д дурдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

гарал ђђсэл гэдэгт тухайн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг олборлосон, 
ургуулсан, бойжуулсан, эсхђл хийж бђтээсэн улс орон буюу газар 
нутгийг хэлнэ. Хийж бђтээсэн гэж ђйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, 
эсхђл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын ђндсэн 
шинж чанар, зориулалт, эсхђл ашиглалтын хэлбэрээс илт єєр 
арилжааны шинэ эм, эмнэлгийн хэрэгсэл гаргаж ирэхийг хэлнэ. 

 
6. Тђншлэл 6.1. Хоѐр ба тђђнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах 

гэрээний ђндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг 
хамтад нь “тђншлэл” гэх, тус бђрийг нь “тђншлэлийн гишђђн” гэх/ 
болж тендер ирђђлэх тохиолдолд ТШѓХ-д єєрєєр заагаагђй бол 
дараах шаардлагыг хангасан байна: 

 
(а) тђншлэлийн бђх гишђђдийн хувьд тендер хђчин тєгєлдєр 

байхаар тендерт гарын ђсэг зурсан байх; 
 

(б) ТОѓЗ-ны 1.1-д заасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлђђлэх гэрээг 
хэрэгжђђлэхэд бђх гишђђн хамтран болон тус тусдаа хђлээх 
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хариуцлагыг тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд тусгасан 
байх; 

 
(в) тђншлэлийн аль нэг болон бђх гишђђний нэрийн ємнєєс ђђрэг 

хђлээх, зааварчилгаа хђлээн авахад тэдгээрийг тєлєєлєх эрх 
бђхий нэг гишђђн томилох; 

 
(г) нийт гэрээний гђйцэтгэл, тђђний дотор тєлбєр тооцоог зєвхєн 

тєлєєлєх эрх бђхий гишђђнтэй харилцаж, гђйцэтгэхийг 
хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх; 

 
(д) тђншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирђђлэх. 

 

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ 

 
7. Тендерийн 

баримт бичгийн 
агуулга 

 
7.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бђлгђђдийг агуулсан 3 

хэсэг баримт бичиг болон ТОѓЗ-ны 9 дђгээр зђйлийн дагуу 
хийсэн нэмэлт єєрчлєлтєєс бђрдэнэ: 

 
I ХЭСЭГ 
 
Бђлэг 1. Тендерт оролцогчид єгєх зааварчилгаа 
Бђлэг 2. Тендерийн єгєгдлийн хђснэгт 
Бђлэг 3  Тендерийн  ђнэлгээнд мєрдєх шалгуур ђзђђлэлтђђд 
Бђлэг 4. Тендер шалгаруулалтын маягт 

 Тендерийн маягт  

 ёнийн хуваарь 

 Тендерийн баталгааны маягт 

 ёйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн зєвшєєрлийн 
маягт 

 
II ХЭСЭГ 
 
Бђлэг 5. Нийлђђлэлтэд тавигдах шаардлага, техникийн 

тодорхойлолт 
 
III ХЭСЭГ 
 
Бђлэг    6. Гэрээний ерєнхий нєхцєл  
Бђлэг 7. Гэрээний тусгай нєхцєл  
Бђлэг 8. Гэрээний маягт 

 Гэрээний маягт 

 Гђйцэтгэлийн баталгааны маягт 

 Урьдчилгаа тєлбєрийн баталгааны маягт 
 

 Хавсралт: Тендерийн урилга  
 

7.2. Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн баримт 
бичгийн хэсэг болохгђй. 
 

7.3. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх бђх зааварчилгаа, 
нєхцєл, маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж ђзэх нь 
зђйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт 
материалыг ирђђлэхгђй байх, маягтыг дутуу бєглєн ирђђлэх нь 
тухайн тендерээс татгалзах ђндэслэл болж болно.  

 
8. Тендерийн 

баримт бичгийг 
тодруулах 

8.1. Тендерт оролцохыг сонирхогч нь тендерийн баримт бичгийн 
талаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хђсэлтээ 
бичгээр гаргаж шуудан, эсхђл утсан холбоо (“утсан холбоо”-нд 
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В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ 

10. Тендер 
шалгаруулал-
тад оролцох 
зардал 
 

10.1. Тендерт оролцогч тендер бэлтгэх, захиалагчид ирђђлэхтэй 
холбогдон гарах бђх зардлыг єєрєє бђрэн хариуцах бєгєєд 
захиалагч ямар ч нєхцєлд энэхђђ зардалтай холбогдох хариуцлага 
хђлээхгђй. 

 
11. Тендерийн хэл 11.1. Тендер, тђђнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч тендерт 

оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидлууд болон 
бусад баримт материалыг тендерт оролцогчид єгсєн 
зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бђх баримт бичиг нь 
монгол хэл дээр, гадаадын этгээд худалдан авах ажиллагаанд 
оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШѓХ-д заасан хэл дээр байна. 
Тендерийн барим бичгийн монгол хэл дээрх хувь гадаад хэл 
дээрхтэй зєрчилдвєл монгол хэл дээр бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг 
баримтална.  
 

11.2. Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь 
єєр хэл дээр байж болох бєгєєд энэ тохиолдолд тэдгээрийн 
тендерт холбогдох хэсгийг ТОѓЗ-ны 11.1-д заасан хэл рђђ 
хєрвђђлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирђђлэх 
бєгєєд уг орчуулгыг  тендерийг хянан ђзэх, ђнэлэхэд харгалзана. 
 

12. Тендерийн иж 
бђрдэл 

12.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирђђлэх тендер нь дараах зђйлээс 
бђрдэнэ. ёђнд: 
 

(а) ТОѓЗ-ны 13, 15 дугаар зђйлд заасны дагуу бэлтгэсэн 
тендерийн маягт болон ђнийн хуваарь; 

 
(б) захиалагч шаардсан бол ТОѓЗ-ны 21 дђгээр зђйлд заасны 

дагуу ирђђлэх  тендерийн баталгаа; 
 

(в) тендерт оролцогчийг тєлєєлж ТОѓЗ-ны 22 дугаар зђйлд 

зєвхєн телекс болон факсыг хамруулна)-гоор ТШѓХ-д заасан 
захиалагчийн хаягаар ирђђлнэ. Захиалагч тендер хђлээн авах 
эцсийн хугацаанаас ТШѓХ-д заасан хоногийн ємнє хђлээн авсан 
хђсэлтэд хариу єгнє. Хђсэлтийн агуулга, тђђнд єгєх 
захиалагчийн хариуг хђсэлтийн эх сурвалжийг дурдалгђйгээр 
тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бђх тендерт оролцогчид 
бичгээр, эсхђл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ. 

 
8.2. Тухайн тодруулгын ђр дђнд захиалагч тендерийн баримт бичигт 

нэмэлт єєрчлєлт хийх шаардлагатай гэж ђзвэл энэхђђ ТОѓЗ-ны 9 
дђгээр зђйл, 20.2 дахь хэсэгт заасан журмыг баримтална.  

 
9. Тендерийн 

баримт бичигт 
нэмэлт 
єєрчлєлт 
оруулах 

9.1. Захиалагч тендер хђлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас ємнє 
тендерийн баримт бичигт нэмэлт єєрчлєлт оруулж болно. 

 
9.2. Ийнхђђ хийсэн аливаа нэмэлт єєрчлєлт нь тендерийн баримт 

бичгийн салшгђй хэсэг болох бєгєєд тђђнийг захиалагчаас 
тендерийн баримт бичиг шууд худалдан авсан бђх тендерт 
оролцогчид бичгээр, эсхђл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг 
мэдэгдэнэ. Тендерт оролцогч нэмэлт єєрчлєлт тус бђрийг хђлээн 
авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор мэдэгдэх ђђрэгтэй. 

 
 9.3. Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт єєрчлєлтийн улмаас 

тендер зайлшгђй єєрчлєгдєх ба уг єєрчлєлтийг бэлтгэхэд 
шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох 
шаардлагатай гэж ђзвэл захиалагч 24.2-т заасны дагуу тендер 
хђлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно. 
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заасны дагуу тендерт гарын ђсэг зурах этгээдийн гарын 
ђсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл; 

 
(г) тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бђхий 

гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТОѓЗ-ны 17 дугаар зђйлд 
заасан нотлох баримтууд  

 
(д) тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжђђлэх чадвартай 

болохыг тогтооход шаардлагатай ТОѓЗ-ны 18 дугаар 
зђйлд заасан нотлох баримтууд; 

 
(е) нийлђђлэх бараа болон тђђнийг  дагалдах ђйлчилгээ нь 

тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг баталгаажуулсан 
ТОѓЗ-ны 19 дђгээр зђйлд заасан нотлох баримт; 

 
(ѐ) ТШѓХ-д шаардсан ТОѓЗ-ны дагуу бэлтгэж ирђђлэх бусад 

материал. 
 

13. Тендерийн 
маягт болон 
ђнийн хуваарь 

13.1. Тендерт оролцогч нь Бђлэг 4-т заасан тендерийн маягтыг бєглєж 
ирђђлнэ. Энэхђђ маягтыг бєглєхдєє тђђний агуулгыг єєрчлєхгђй-
гээр тђђнд шаардсан бђх мэдээллийг тусгана. 
 

13.2. Тендерт оролцогч нь нийлђђлэх бараа болон тђђнийг дагалдах 
ђйлчилгээний ђнийн хуваарийг бэлтгэн ирђђлнэ. ёнийн хуваарийг 
4 дђгээр бђлэгт заасан тендер шалгаруулалтын маягтаас тохирох 
маягтыг ашиглан бэлтгэнэ.  

 
14. Хувилбарт 

тендер 
14.1. ТШѓХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч 

тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн зєвхєн нэг тендер 
ирђђлэх ба хувилбарт тендер ирђђлэхийг ђл зєвшєєрнє. 
 

15. Тендерийн ђнэ 
болон ђнийн 
хєнгєлєлт 

15.1. Тендерийн маягт болон ђнийн хуваарь дахь тендерт оролцогчийн 
санал болгож буй ђнэ болон, ђнийн хєнгєлєлт нь дор 
тодорхойлсон шаардлагад нийцсэн байна.  

 
15.2. ёнийн хуваарьт бђх багц болон нэр тєрлийг ђнэ тус бђрээр нь 

тусад нь жагсааж ирђђлнэ.   
 
15.3. Тендерийн маягтад тусгасан ђнэ нь аливаа ђнийн хєнгєлєлтийг 

тооцоогђй тухайн тендерийн нийт ђнэ байна.   
 
15.4. Тендерт оролцогч нь аливаа нєхцєлт бус ђнийн хєнгєлєлт болон 

тђђнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирђђлэх маягтад тусад нь 
тусгасан байна.  

 
15.5. Олон улсын худалдааны EXW, СIP болон ижил тєстэй бусад 

нєхцєлийг хэрэглэхдээ ТШѓХ-д дурдсан, Олон улсын худалдааны 
танхимаас эрхэлэн гаргасан Incoterms-ийн хамгийн сђђлийн 
хувилбарыг удирдлага болгоно.  

 
15.6. Нийлђђлэх барааны ђнийг тендерийн маягт (Бђлэг 4)-д заасан 

ђнийн хуваарь бђрээр гаргаж ирђђлнэ. Ингэхдээ тендерт оролцогч 
нь гэрээний дагуу нийлђђлэх барааны нэгж ђнэ, тухайн нэр 
тєрлийн нийт ђнэ, нийт дђн, барааны гарал ђђслийн улсын нэрийг 
бараа нийлђђлэлтийн хуваарьт заасан нэр тєрєл бђрээр холбогдох 
ђнийн хуваарьт тусгаж ирђђлнэ. ёнийн задаргааны агуулга нь 
захиалагчаас тендерийг харьцуулж ђнэлэх зорилгоор шаардагдана. 
Энэ нь санал болгосон аливаа нєхцєлєєр гэрээ байгуулах 
захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгђй. 
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15.7. Гэрээ болон бусад ђндэслэлээр гђйцэтгэгчийн тєлєх ѐстой бђх 

татвар хураамжийг тендер хђлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 
хоногийн ємнє хђчин тєгєлдєр мєрдєгдєж буй хууль тогтоомжийг 
ђндэслэн тендерийн ђнэд багтаасан байна.  
 

 15.8. Барааг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТОѓЗ-ны 1.2 дахь заалт 
болон тђђнд харгалзах ТШѓХ-ийн заалтаас ђзнэ ђђ. Хэрэв 
багцалсан бол тендерт оролцогч нэг, эсхђл тђђнээс олон багцад 
тендерувилбарХхылбо ирђђлэх эрхтэй. Аливаа багцыг хувааж дэд 
багц болгон тендер ирђђлэхийг хориглоно. 
 

 15.9. ёнийн хуваарьт дараах зђйлсийг тусад нь бичиж харуулна. ёђнд: 
 

 (а) Монгол Улсад ђйлдвэрлэгдсэн барааны хувьд: 
 

 1. барааны EXW ђнэ (ђйлдвэрийн,  агуулахын, эсхђл 
лангууны ђнийн аль тохирохыг). Энэ ђнэд барааг 
ђйлдвэрлэх, угсрахад ашигласан ђйлдвэрийн, эсхђл 
лангууны ђнээр ђнэлэгдсэн эд анги, тђђхий эд, 
ђйлдвэрлэлийн бусад єртєг багтана; 

 
 2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор дотоодын 

бђтээгдэхђђнд ногдуулдаг нэмэгдсэн єртгийн болон 
бусад адилтгах албан татвар; 

 
 3. барааг ТШѓХ-д заасан эцсийн цэгт хђргэхэд 

шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон 
дотоодод гарах бусад зардал. 

 
 (б) Монгол Улсын гадна ђйлдвэрлэгдсэн бєгєєд импортоор 

орж ирэх барааны хувьд: 
 

 1. ТШѓХ-д захиалагчийн нэрлэсэн хилийн боомт 
хђртэлх СИФ/CIF/ ђнэ, эсхђл захиалагчийн нутаг 
дэвсгэр дэхь нэрлэсэн байрлал хђртэлх СИП /CIP/ ђнэ; 
 

2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирэх 
бараанд ногдох гаалийн, нэмэгдсэн єртгийн болон 
бусад албан татвар; 

 
3. барааг орох боомтоос буюу нэрлэсэн байрлалаас 

ТШѓХ-д заасан эцсийн цэгт хђргэхэд шаардагдах 
хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах 
бусад зардал. 

 
 (в) Монгол Улсын гадна ђйлдвэрлэгдсэн бєгєєд ємнє нь 

импортоор орж ирсэн барааны хувьд: 
 

 1. барааны ђнэ буюу импортоор анх орж ирсэн тухайн 
барааны ђнэ дээр ђнийн нэмэгдэл /эсхђл хєнгєлєлт/, 
дотоодод гарсан аливаа нэмэлт єртєг, тухайн бараанд 
тєлсєн эсхђл тєлєгдєх гаалийн болон импортын бусад 
татваруудыг тооцсон ђнэ; 

 
 2. импортлогдсон бараанд урьд тєлсєн(нотлох баримтыг 

хамт ирђђлэх шаардлагатай), эсхђл тєлєгдєх гаалийн 
болон импортын бусад татварууд; 
 

 3. тухайн барааг олж авахад зарцуулсан єртєг буюу энэ 
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заалтын 1 болон 2 -ын ялгавар; 
 

 4. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж 
ирсэн бараанд ногдох нэмэгдсэн єртгийн болон бусад 
албан татвар; 
 

 5. барааг ТШѓХ-д заасан эцсийн цэгт хђргэхэд 
шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон 
дотоодод гарах бусад зардал. 
 

 15.10.ТШѓХ-д гэрээний ђнийг тохируулах нєхцєлтэй байхаар тусгайлан 
зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн санал болгосон 
ђнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байна. Тендерийн 
ђнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад тохируулж єєрчилєхєєр санал 
болгосон  аливаа тендерийг ТОѓЗ-ны 31 дђгээр зђйлд заасны дагуу 
ђндсэн шаардлага хангаагђй тендер гэж ђзэж, уг тендерээс 
татгалзана. Гэвч ТШѓХ-д ђнэ тохируулахаар заасан нєхцєлд 
тогтмол ђнэ санал болгосон тендерээс татгалзахгђй бєгєєд тђђний 
ђнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй 
тэнцђђ байна гэж ђзнэ.  

  
15.11.ТШѓХ-д ђнэ тохируулахаар заасан бол ђнэ тохируулах нєхцєл, 

аргачлалыг гэрээний тусгай нєхцєлд тусгана.  
 

16. Тендерийн 
валют 

 
 

16.1. Тєлбєр тооцоог ђндэсний мєнгєн тэмдэгтээр гђйцэтгэх тухай 
хуулийн 4 дђгээр зђйлийн 4.1, 4.2 дах хэсэгт заасны дагуу 
тендерийн ђндсэн валют нь тєгрєг байна. 

17. Тендерт 
оролцогч эрх 
бђхий эсэхийг 
нотлох баримт 

17.1. Тендерт оролцогч нь эрх бђхий эсэхийг дараах мэдээлэл, нотлох 
баримтад ђндэслэн тогтооно. ёђнд:  

 
(а) хуулийн этгээдийн бђртгђђлсэн газар, бизнесийн ђйл 

ажиллагааны ђндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын 
бђртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар,  

 
(б)  тендерт оролцогчийг тєлєєлж гарын ђсэг зурсан этгээдийн 

итгэмжлэл;  
 
(в)  ТШѓХ-д шаардсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлђђлэх 

тусгай зєвшєєрєл; 
 

 

18. Тендерт 
оролцогчийн 
гэрээ 
хэрэгжђђлэх 
чадварыг  
нотлох баримт 

18.1. Тендерт оролцогч нь гэрээг хэрэгжђђлэхтэй холбогдуулан 
захиалагчийн шаардсан чадварын шаардлагыг хангасан гэдгийг 
харуулах дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон ирђђлнэ. ёђнд:  

  
(а) Хэрэв ТШѓХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч єєрєє 

ђйлдвэрлээгђй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тендерт санал болгох 
тохиолдолд уг эм, эмнэлгийн хэрэгслийг Монгол Улсад 
нийлђђлэх эрх олгосон тухай ђйлдвэрлэгчийн зєвшєєрлийг 
4 дђгээр бђлэг дэх тохирох маягтыг ашиглан ирђђлнэ; 

 
 (б) санхђђгийн чадавхийг харуулах сђђлийн ТШѓХ-д заасан 

тоо бђхий жилийн баталгаажсан санхђђгийн тайлан; 
 

 (в)  гэрээг гђйцэтгэх удирдах болон техникийн голлох боловсон 
хђчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл; 

 
 (г) тухайн тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах сђђлийн 

[ТШѓХ-д заасан тоо]  жилийн хугацаанд гђйцэтгэсэн ижил 
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тєстэй гэрээний  талаарх мэдээлэл; 
 

 (д) Хэрэв ТШѓХ-д шаардсан бол Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт бизнесийн ђйл ажиллагаа явуулдаггђй тендерт 
оролцогч гэрээний дагуу хийгдэх засвар ђйлчилгээ, 
техникийн тодорхойлолтод заасан сэлбэг хэрэгслийг 
нийлђђлэх ђђргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн 
этгээд єєрєє гђйцэтгэх, эсхђл уг тендерт оролцогчийн 
Монгол Улсад байгуулсан, эсхђл байгуулагдах тєлєєлєгч 
биелђђлэх тухай баримт; 

 
 (е) гэрээг гђйцэтгэхэд эргэлтийн хєрєнгє хђрэлцээтэй эсэхийг 

нотолсон бичиг баримт (ђђнд зээл авах болон санхђђгийн 
бусад эх ђђсвэрийн боломжийг оролцуулж болно); 

 
 (ѐ) захиалагч тендерт оролцогчийн харилцагч банкнаас 

тодорхойлолт хђсэхэд татгалзах зђйлгђй тухай тендерт 
оролцогчийн мэдэгдэл; 

 
 (ж) одоогийн ба сђђлийн [ТШѓХ-д заасан тоо] жилийн 

хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шђђхийн 
зарга, маргааны талаарх мэдээлэл; 

 
 (з) гэрээний ђнийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх дђнтэй ажлыг 

туслан гђйцэтгэгчээр гђйцэтгђђлэх бол тђђний чадварын 
талаарх мэдээлэл. 

 
 18.2. Тендерт оролцогч ТОѓЗ-ны 1.1-д заасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

нийлђђлэх тухай гэрээг хэрэгжђђлэхийн тулд дор дурдсан 
чадварын доод шалгуур ђзђђлэлтийг хангасан байна: ёђнд:  
 

 (а)  сђђлийн 5 жилийн аль нэг жилд гђйцэтгэсэн борлуулалтын 
хэмжээ нь ТШѓХ-д заасан дђнгээс багагђй байх; 

 
 (б) сђђлийн [ТШѓХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд 

хэрэгжђђлсэн тухайн гэрээтэй ижил тєстэй, доод тал нь нэг 
бараа нийлђђлэх ђндсэн гђйцэтгэгчээр ажилласан 
туршлага; 

 (в) ТШѓХ-д заасан ђндсэн тоног тєхєєрємж, техник 
хэрэгслийг цаг хугацаанд нь (єєрийн, тђрээслэх, хєлслєн 
авах г.м.) бэлэн байлгах санал; 

 
 (г) бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хєрєнгє 

болон энэ гэрээний дагуу хийгдэж болох урьдчилгаа 
тєлбєрийг оролцуулахгђйгээр тђргэн хєрвєх чадвартай 
хєрєнгє болон авах боломжтой зээл нь ТШѓХ-д дурдсан 
дђнгээс багагђй байх. 

 
 (д) сђђлийн ТШѓХ-д дурдсан жилийн хугацаанд ашигтай 

ажилласан байх.  
 

 18.3. Тендерт оролцогч 18.2(а) ба (г)-д заасан чадварын доод шалгуур 
ђзђђлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд тђншлэлийн 
гишђђн тус бђрийн ђзђђлэлтийг хооронд нь нэмнэ.  
 
Гэхдээ гишђђн тус бђр 18.2 (а), (г) -д заасан чадварын доод шалгуур 
ђзђђлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, тєлєєлєх эрх бђхий гишђђн 
доод тал нь 40 хувийг хангасан байна. Энэ шаардлагыг 
биелђђлээгђй тохиолдолд тђншлэлийг тухайн чадварын 
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шаардлагуудыг хангаагђй гэж ђзэж тендерээс нь татгалзана.  
 
ТШѓХ-д єєрєєр заагаагђй тохиолдолд тендерт оролцогч 
чадварын доод шалгуур ђзђђлэлтийг хангаж буй эсэхийг 
тодорхойлоход тђђний туслан гђйцэтгэгчийн ажлын туршлага, 
нєєц бололцоог харгалзан ђзэхгђй.  
 
Тендерт оролцогч 18.2(б) ба (в)-д заасан чадварын доод шалгуур 
ђзђђлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд тђншлэлийн 
гишђђн тус бђрийн ђзђђлэлтийг хооронд нь нэмж тооцно.  

 
 18.4. ТШѓХ-д тусгайлан заасан бол Монгол Улсын гарал ђђсэлтэй эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэлд 10 хувийн давуу эрх олгоно. Монгол Улсын 
гарал ђђсэлтэй бараа нийлђђлж буй тендерт оролцогч давуу эрх 
эдлэх хђсэлтэй бол энэ тухайгаа нотлоход шаардлагатай баримт, 
материалыг тендертэй хамт ирђђлэх ђђрэгтэй. 

 
19. Нийлђђлэх 

бараа нь 
тендерийн 
баримт бичигт 
нийцэж буйг 
нотлох баримт 

19.1. ТОѓЗ-ны дагуу тендерт оролцогч гэрээний дагуу нийлђђлэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл нь захиалагчийн шаардлагад нийцэх тухай 
нотлох баримтуудыг тендерийн хамт ирђђлнэ. 
 

19.2. Нийлђђлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь эрх бђхий болохыг нотлох 
баримт болгож санал болгож буй барааны гарал ђђслийг ђнийн 
хуваарьт дурдах бєгєєд бараа тээвэрлэх ђед гарал ђђслийн 
сертификат эсхђл барааны гарал ђђслийг нотлох бусад баримт 
бичиг ирђђлнэ.   
 

19.3. Нийлђђлэх бараа тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох 
баримт нь тухайн барааны дээж, нийтлэл, зураг, єгєгдлийн 
хэлбэрээр байж болох ба дараах мэдээллийг агуулна. ёђнд:  

 
(a) барааны техникийн болон ажиллагааны шинж чанарын 

дэлгэрэнгђй тодорхойлолт;  
 
(б) нийлђђлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг 

зђйл, заалт бђрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхђл тус 
тодорхойлолтын аль нэг зђйл, заалтыг орхигдуулсан, 
зєрсєн тухай мэдэгдэл; 

  
(в) ТШѓХ-д заасны дагуу бусад шаардагдах баримт 

 
 19.4. Гэрээний дагуу нийлђђлэх эм нь Монгол улсын эрх бђхий 

байгууллагад бђртгэгдсэн байна. Эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд 
тђђний сертификатыг хавсаргасан байна. 
 

 19.5. Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, 
материалын стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар нь 
тухайн бараанд тавигдах ђндсэн шаардлагыг тодорхойлох бєгєєд 
тђђгээр хязгаарлагдахгђйг тендерт оролцогч анхаарч ТОѓЗ-ны 
19.3 (б)-ийн дагуу тайлбар ирђђлнэ. Тендерт єєр стандарт, барааны 
тэмдэг, каталогийн дугаарыг орлуулан хэрэглэж болох бєгєєд 
орлуулах зђйл нь техникийн тодорхойлолтод заасантай дђйцэхђйц, 
эсхђл тђђнээс илђђ шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч 
захиалагчид нотлон харуулна. 

 
20. Тендер 

хђчинтэй байх 
хугацаа 

20.1. Тендерийн хђчинтэй байх хугацаа нь хуульд заасан хђчинтэй байх 
хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч тђђнийг ђндсэн 
шаардлага хангаагђй тендер гэж ђзэж, татгалзана.  
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21. Тендерийн 
баталгаа 

 

21.1. Тендерт оролцогч нь ТШѓХ-д заасан ђнийн дђнтэй тэнцэх 
тендерийн баталгааг ирђђлнэ. 

 
21.2. Тендер шалгаруулалт олон багцтай бол нэг тендерийн баталгаа 

гаргаж, тђђнд багц тус бђрээр тодорхойлж ирђђлнэ. 
 

21.3. Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээг багц тус бђрийн тєсєвт 
єртгийн 1-2 хувиар тооцож ТШѓХ-д заана.  

 
 21.4. Тендерийн баталгаа нь Монгол Улсын, эсхђл гадаадын нэр 

хђндтэй банкны гаргасан баталгаа, Засгийн газрын бонд эсхђл 
Засгийн газраас хђлээн зєвшєєрсєн ђнэт цаасны хэлбэрээр байж 
болно. Тендерийн баталгааг 4 дђгээр бђлэг дэх маягтаар, эсхђл 
тендер хђлээн авахаас ємнє захиалагч урьдчилан хђлээн 
зєвшєєрсєн маягтаар ирђђлнэ. Тендерийн баталгаа нь тендер 
хђчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хђчинтэй 
байна. 

 
 21.5. Тендерийн баталгааны эх хувийг ирђђлэхдээ захиалагчийн ТШѓХ-

д заасан хоног (он, сар, єдєр)-оор тооцож ирђђлнэ. 
 

 21.6. Тђншлэлийн хувьд тђђнийг тєлєєлєх эрх бђхий гишђђн тендерийн 
баталгааг ирђђлнэ. 

 
 21.7. Энэ зђйлд шаардсаны дагуу хђлээн зєвшєєрєхђйц тендерийн 

баталгаа ирђђлээгђй аливаа тендерээс захиалагч ђндсэн шаардлага 
хангаагђй гэж ђзэж татгалзана.  

 
 21.8. Тендер нь шалгараагђй оролцогчийн тендерийн баталгааг 20.1-д 

заасан тендер хђчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногт багтаан 
хђчингђй болгоно.  

 
 21.9. Тендер нь шалгарсан оролцогчийн тендерийн баталгааг ТОѓЗ-ны 

41 дђгээр зђйлийн дагуу гэрээнд гарын ђсэг зурж, ТОѓЗ-ны 42 
дђгээр зђйлийн дагуу гђйцэтгэлийн баталгааг ирђђлсэн тохиолдолд 
хђчингђй болгоно. 

 
 21.10.Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого болгоно. 

ёђнд: 
 

 (a) тендер нээсний дараа тендер хђчинтэй байх хугацаа 
дуусахаас ємнє тендерт оролцогч єєрийн тендерийг 
буцааж авсан, эсхђл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн; 

 
 (б) тендерт оролцогч 32.2-ын дагуу тендерийн ђнэд хийсэн 

залруулгыг хђлээн зєвшєєрєєгђй бєгєєд ТОѓЗ-ын 38.2-т 
заасан нєхцєл ђђссэн бол; 

 
 (в) шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан:   

 
(1) ТОѓЗ-ны 41 дђгээр зђйлийн дагуу гэрээнд гарын ђсэг 

зураагђй; 
 

(2) ТОѓЗ-ны 42 дугаар зђйлийн дагуу гђйцэтгэлийн 
баталгааг ирђђлээгђй. 

 
22. Тендер ирђђлэх 

хувь, тендерт 
гарын ђсэг 
зурах 

22.1. Тендерт оролцогч 12 дугаар зђйлд заасан тендерийн бђрдэл баримт 
бичгийн эх хувиудыг бэлтгэн хавтаслаж, тђђнд “ЭХ ХУВЬ” гэсэн 
тодорхой бичиглэл хийнэ. Тендерт оролцогч ђђнээс гадна ТШѓХ-
д заасан тоо ширхэг бђхий тендерийн хуулбар хувийг бэлтгэн 
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хавтаслаж “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Эх 
хувь болон хуулбар хувиуд хоорондоо зєрчилдсєн тохиолдолд эх 
хувийг баримтална. 

 
 22.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж (компьютер, 

бичгийн машин гэх мэт), эсхђл арилдаггђй бэхээр бичиж, тендерт 
оролцогчийг тєлєєлєх эрх бђхий этгээд гарын ђсэг зурж 
баталгаажуулна. Тендерт оролцогчийн боловсруулсан тендерийн 
агуулга, ђнэтэй холбоотой бђх хуудсанд тєлєєлєх эрх бђхий этгээд 
гарын ђсэг зурна. Хэвлэмэл танилцуулга, тайлан болон бусад 
байгууллагын гаргасан албан ѐсны мэдээлэл зэрэг бичиг баримт 
ђђнд хамаарахгђй.  

 
 22.3. Тендер ирђђлэхээс ємнє захиалагчийн гаргасан зааварчилгаатай 

нийцђђлэх, эсхђл тендерт оролцогч єєрийн алдааг зайлшгђй 
шаардлагаар засахаас бусад тохиолдолд тендерт ямар нэг засвар, 
нэмэлт бичилт хийхгђй ба засвар, нэмэлт бичилт хийсэн 
тохиолдолд зєвхєн дээрх эрх бђхий этгээд гарын ђсэг зурж 
баталгаажуулснаар тэдгээр засвар єєрчлєлтийг хђчинтэйд тооцно.  
 

Г. ТЕНДЕР ИРёёЛЭХ 

 
23. Тендерийг 

битђђмжлэх, 
бичиглэл хийх 

 
23.1. Тендерт оролцогч єєрийн тендерийг шуудангаар, эсхђл єєрийн бие 

тєлєєлєгчєєр захиалагчид хђргђђлнэ.  
 

23.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, 
“ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бђхий дугтуйнд хийж 
битђђмжлэн тэдгээрийг дахин давхар нэг дугтуйнд (гаднах) хийж 
битђђмжилнэ. Тендерээ дугтуйлж, битђђмжлэхдээ ТОѓЗ-ны 23.3, 
23.4 –т заасныг баримтална.  
 

 23.3. Доторх ба гаднах дугтуйнууд дараах шаардлагыг хангасан байна. 
ёђнд: 

 
 (a) тендерт оролцогчийн нэр, хаягтай байх; 

 
 (б) ТШѓХ-д заасан хаягаар ТОѓЗ-ны 1.1-т заасан 

захиалагчийн нэр дээр хаяглах;  
 

 (в)  тендер шалгаруулалтыг таних, ялгах тэмдэг болгож ТОѓЗ-
ны 1.1 болон ТШѓХ-д тодорхойлсон тендер 
шалгаруулалтын нэр/дугаарыг  тодорхой бичсэн байх; 

 
 (г)  ТОѓЗ-ны 28.1-т заасан хугацаанаас ємнє “НЭЭЖ ёЛ 

БОЛНО” гэж тэмдэглэгдсэн байх. 
 

 23.4. Хэрэв бђх дугтуйг 23.3-т заасан шаардлагын дагуу битђђмжилж, 
бичиглэл хийгээгђй нєхцєлд уг тендер буруу хаягаар хђргэгдсэн, 
эсхђл тендер нээхээс ємнє битђђмжлэл задарсан тохиолдолд 
захиалагч хариуцлага хђлээхгђй. 

 
 23.5. ТОѓЗ-ны 23.1-т зааснаас єєр хэлбэрээр ирђђлсэн аливаа тендерийг 

захиалагч хђлээж авахгђй бєгєєд тђђнийг хаягаар нь буцаана.  
 

24. Тендер хђлээн 
авах эцсийн 
хугацаа 

24.1. Захиалагч тендерђђдийг ТШѓХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, 
ТШѓХ-д заасан огноо, цагаас ємнє хђлээн авна. 

 
 24.2. Захиалагч ТОѓЗ-ны 9 дђгээр зђйлийн дагуу тендерийн баримт 
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бичигт нэмэлт єєрчлєлт оруулсны улмаас тендер хђлээн авах 
эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендерт 
оролцогчийн эрх, ђђрэг сунгасан хугацааны туршид хэвээр 
хадгалагдана.  

 
25. Хугацаа 

хоцорсон 
тендер 

25.1. Захиалагч ТОѓЗ-ны 24 дђгээр зђйлд заасан тендер хђлээн авах 
эцсийн хугацаанаас хойш ирђђлсэн аливаа тендерийг “хугацаа 
хоцорсон” гэж зарлан тђђнээс татгалзаж, нээлгђйгээр буцаана. 

 
26. Тендерт 

оролцогч нэг 
этгээд нэг 
тендер ирђђлэх 

26.1. Аливаа этгээд дангаараа, эсхђл хамтран ажиллах гэрээний ђндсэн 
дээр тђншлэл болж тендер шалгаруулалтад оролцохдоо зєвхєн нэг 
тендер ирђђлнэ. Тендерт оролцогч болон тђншлэлийн гишђђд 
нэгээс дээш тендер ирђђлсэн, бол тђђний ирђђлсэн бђх тендерээс 
татгалзана.  

 
27. Тендерт нэмэлт 

єєрчлєлт хийх, 
тендерийг 
буцааж авах 

27.1. Тендерт оролцогч тендер хђлээн авах эцсийн хугацаанаас ємнє 
захиалагчид бичгээр мэдэгдэл єгсний ђндсэн дээр єєрийн тендерт 
нэмэлт єєрчлєлт оруулах, солих, эсхђл тђђнийг буцааж авах 
эрхтэй. 
 

27.2. Тендерт нэмэлт єєрчлєлт оруулах, тендерийг солих эсвэл буцааж 
авах мэдэгдлийг 22, 23 дугаар зђйлийн дагуу бэлтгэн, битђђмжилж, 
бичиглэл хийхийн хамт доторх ба гаднах дугтуй дээр “НЭМЭЛТ 
ѓѓРЧЛѓЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ”, “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ 
ТУХАЙ”, эсхђл “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн 
бичиглэл хийнэ. Тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг утсан 
холбоогоор ирђђлж болох ба энэ мэдэгдэл хђчин тєгєлдєр болохыг 
батламжилж гарын ђсэг, тамга бђхий эх хувийг тендер хђлээн авах 
эцсийн хугацаанаас ємнє заавал ирђђлнэ. 

 
 27.3. Тендер хђлээн авах эцсийн хугацаа єнгєрснєєс хойш аливаа 

тендерт ямар нэг нэмэлт єєрчлєлт хийх, солих, эсвэл буцааж 
авахыг зєвшєєрєхгђй. 

 
27.4. ТОѓЗ-ны 27.2-т заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай хђсэлт 

ирђђлсэн оролцогчийн ђндсэн тендерийг нээлгђйгээр буцаан 
олгоно.  
 

27.5. Тендер хђлээн авах эцсийн хугацаанаас тендер хђчинтэй байх 
хугацааны хооронд тендерийг буцааж авах нь 21 дђгээр зђйлийн 
дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгох ђндэслэл болно. 

 

Д. ТЕНДЕРИЙГ НЭЭХ, ёНЭЛЭХ 

 
28. Тендерийн 

нээлт 

 
28.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг ТШѓХ-д заасан огноо, цагт, заасан 

хаяг бђхий газарт зохион байгуулна. Тендер нээх ђед тендерт 
оролцогч, эсхђл тђђний тєлєєлєгч болон сонирхсон бусад этгээд 
байлцах эрхтэй ба байлцсан бол тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд 
гарын ђсгээ зурна. 

 
 28.2. Захиалагч эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн 

бичиглэл бђхий дугтуйг нээж, зарлах бєгєєд энэ хђсэлтийг 
ирђђлсэн оролцогчийн ђндсэн тендерийг нээлгђйгээр буцаана. 
Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ” бичиглэл бђхий 
тендерийг нээж зарлах бєгєєд уг тендерийг ирђђлсэн оролцогчийн 
урьд ирђђлсэн тендерийг нээлгђйгээр тђђнд буцаан олгоно. 
“ТЕНДЕРТ НЭМЭЛТ ѓѓРЧЛѓЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” бичиглэл 
бђхий дугтуйг тђђнд харгалзах ђндсэн тендерийн хамт нээж нийтэд 
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зарлана.  
 

 28.3. Тендерийг нээх ђед тендерт оролцогчийн нэр, тендерийн ђнэ, 
санал болгосон бол ђнийн хєнгєлєлт, хувилбарт тендер 
ирђђлэхийг зєвшєєрсєн тохиолдолд тђђний ђнэ,  тендерийн 
баталгаа байгаа эсэх, оролцогч єєрийн тендерт нэмэлт єєрчлєлт 
оруулсан бол уг нэмэлт єєрчлєлтийг болон захиалагч 
шаардлагатай гэж ђзсэн бусад мэдээллийг зарлаж, тэмдэглэл 
ђйлдэнэ. Тендер нээх ђед зарлагдаагђй тендерийн ђнэ, ђнийн 
хєнгєлєлт болон хувилбарт тендерийг ђнэлгээнд харгалзахгђй. 

 
28.4. Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хєтлєх бєгєєд уг 

тэмдэглэл нь дараах мэдээллийг заавал агуулсан байна. ёђнд: 
 

(а)  тендерт оролцогчийн нэр болон тухайн тендерт оролцогч 
тендерээ буцааж авсан, эсхђл тендерт нэмэлт єєрчлєлт 
оруулсан буюу тендерээ сольсон эсэх; 

 
(б)  тендерийн ђнэ болон санал болгосон ђнийн хєнгєлєлт 

(зєвшєєрсєн бол хувилбарт тендерийн ђнэ). Нэгээс дээш 
багцтай тендер шалгаруулалтын ђед эдгээр мэдээллийг 
багц тус бђрээр гаргах; 

 
(в)  захиалагч тендерийн баталгаа шаардсан бол тђђнийг 

ирђђлсэн эсэх. 
 

29. Нууцлал 
 

29.1. Тендерийг хянан ђзэх, тодруулах, ђнэлэх, харьцуулах болон гэрээ 
байгуулах эрх олгох зєвлємжтэй холбогдсон мэдээллийг гэрээ 
байгуулах эрх олгох хђртэлх хугацаанд тендерт оролцогчид 
болон тухайн тендер шалгаруулалтын ђйл ажиллагаатай албан 
ѐсоор холбогдолгђй аливаа этгээдэд задруулахыг хориглоно.  
 

29.2. Захиалагч тендерийг хянан ђзэх, ђнэлэх, харьцуулах явцад, эсхђл 
гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрт тендерт оролцогчоос 
нєлєєлєх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн оролцогчийн 
тендерээс татгалзах ђндэслэл болно.  
 

29.3. Тендерийн нээлт хийснээс хойш гэрээ байгуулах эрх олгох хђртэл 
хугацаанд захиалагч болон тендерт оролцогчид хоорондоо 
зєвхєн бичгээр харилцана.   
 

30. Тендерийн 
тодруулга 

30.1. Тендерийг хянан ђзэх, ђнэлэх болон харьцуулах явцад тендерийг 
ђнэлэхэд зайлшгђй шаардлагатай бол захиалагч тендерт 
оролцогчоос тђђний ирђђлсэн тендерийн талаар тодруулга 
ирђђлэхийг хђсч болно. Энэ хђсэлт болон тђђний хариултыг 
бичгээр ђйлдэнэ.  
 
Гэхдээ 31 дђгээр зђйлийн дагуу тендерийг хянан ђзсэний ђндсэн 
дээр захиалагчийн илрђђлсэн арифметик алдааг залруулахаас 
бусад тохиолдолд тендерийн ђнэ болон агуулгад ямар нэг 
єєрчлєлт хийхийг хђсэх, санал болгохыг зєвшєєрєхгђй. 

 
31. Тендерийг 

хянан ђзэх, 
шаардлагад 
нийцсэн 
эсэхийг 
тогтоох 

31.1. Аливаа тендерийг нарийвчлан ђнэлэхээс ємнє дараахь 
шаардлагыг хангаж буйг хянан ђзнэ. ёђнд: 

 
(а) ТОѓЗ-ны 4 дђгээр зђйлд заасан эрх бђхий тендерт оролцогч 

байх шаардлагыг хангасан эсэх; 
 

(б) тендерт зохих ѐсоор гарын ђсэг зурж баталгаажуулсан эсэх; 
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(в) зєвшєєрєгдсєн маягтын дагуу захиалагчийн шаардлагад 

нийцсэн тендерийн баталгаа ирђђлсэн эсэх; 
 
(г) тендерийн баримт бичигт тавигдсан  бусад шаардлагад 

нийцсэн эсэх; 
 
(д)  тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжђђлэх чадварыг хангасан 

эсэх. 
 

31.2. ТОѓЗ-ны 31.1 дэх заалтын (а) - (д)-д заасан заалт тус бђрийг 
хангаж буй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн тендер гэж ђзнэ.  
 

31.3. Шаардлагад нийцсэн тендер гэж тендерийн баримт бичгийн бђх 
нєхцєл болзол, ялангуяа тендерт оролцогчийн ђйлдвэрлэлийн 
чадвар, санал болгосон бараа нь ТОѓЗ-ны 19 дђгээр зђйлд заасан 
нєхцєл болон техникийн тодорхойлолтыг материаллаг 
зєрђђгђйгээр биелђђлсэн тендерийг хэлнэ. Дор дурдсан зђйлсийг 
материаллаг зєрђђ гэж ђзнэ:  

 
(а) техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нєхцєлд 

тодорхойлсон барааны хамрах хђрээ, чанар болон 
гђйцэтгэлд сєрєг нєлєє ђзђђлэхээр бол; 

 
(б) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх, тендерт оролцогчийн 

ђђрэгт тендерийн баримт бичигтэй ђл нийцэх зарчмын 
хязгаарлалт оруулсан бол; 

 
(в) зєрђђг хђлээн зєвшєєрч засварлах буюу залруулах нь 

шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн єрсєлдєєнд шударга 
бусаар нєлєєлєх бол. 

 
 31.4. Захиалагч шаардлагад ђл нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерээс 

татгалзана. Харин тендерт оролцогч тђђнд засвар хийж 
шаардлагад нийцсэн болгож болохгђй.  
 

32. Алдааг 
залруулах 

32.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон тендерийн 
арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна: 

  
(а) тоо болон ђсгээр илэрхийлэгдсэн дђн хоорондоо зєрсєн бол 

ђсгээр илэрхийлэгдсэнийг зєв гэж ђзэж тоог засварлах;  
 
(б) нэр тєрлийн нийт ђнийн нийлбэр нь тендерийн маягтад 

заасан тендерийн нийт ђнээс зєрвєл нэр тєрлийн нийт 
ђнийн нийлбэрийг ђндэслэн тендерийн нийт ђнийг 
залруулах;  

 
(в)  нэр тєрлийн нийт ђнэ нь тђђний нэгж ђнийг тоо ширхэгээр 

ђржђђлэхэд гарсан ђнээс зєрвєл нэр тєрлийн нэгж ђнийг 
ђндэслэн тђђний нийт ђнийг залруулна. Гэхдээ 
захиалагчийн ђзэж байгаагаар нэгж ђнэд аравтын орны 
таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мєр 
дэх нийт дђнг зєв гэж ђзэн холбогдох нэгж ђнийг 
залруулна. 

 
 32.2. Захиалагч, хамгийн сайн ђнэлэгдсэн тендерийн ђнэнд залруулга 

хийхээр байвал энэ талаар тухайн тендерт оролцогчид мэдэгдэж, 
хђлээн зєвшєєрсєн эсэхийг бичгээр баталгаажуулж авна.    . 
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33. Нэг валютад 
хєрвђђлэх 

 

33.1. Тєлбєр тооцоог ђндэсний мєнгєн тэмдэгтээр гђйцэтгэх тухай 
хуулийн 4 дђгээр зђйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол 
банкнаас албан ѐсоор зєвшєєрсєн тохиолдол ТОѓЗ-ны 16 дугаар 
зђйлд зааснаас єєр валютаар тендерийн ђнийг илэрхийлж болно. 
Ийм тохиолдолд захиалагч тендерийн ђнэлгээ, харьцуулалтыг 
хийхдээ тендерийн ђнийг тендер зарласан єдрийн Монголбанкны 
ханшаар тєгрєгт хєрвђђлнэ. 

 
34. Дотоодын  

тендерт 
оролцогчид 
давуу эрх 

 

34.1. Захиалагч ТШѓХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд 
тендерђђдийг ђнэлж харьцуулахдаа Монгол Улсын гарал 
ђђсэлтэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл санал болгосон тендерт бусад 
гарал ђђсэлтэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл санал болгосон тендертэй 
харьцуулахад давуу эрхийн зєрђђ олгохгђй. 
 

35. Тендерийг 
ђнэлэх, 
харьцуулах 

35.1. Захиалагч зєвхєн 31 дђгээр зђйлийн дагуу шаардлагад нийцсэн 
гэж тогтоогдсон тендерийг ђнэлж, харьцуулна. 
 

 35.2. Захиалагч тендерийг ђнэлэхдээ дараах байдлаар тендерийн ђнэд 
залруулга хийж, тендерийн харьцуулах ђнийг тодорхойлно: 
 

(а) 32 дугаар зђйлийн дагуу арифметик алдааг тооцож 
тендерийн ђнийг залруулах; 

 
(б) 31 дђгээр зђйлийн дагуу томоохон зєрђђ гэж тооцоогђй 

бага хэмжээний орхигдуулсан зђйл буюу тоо хэмжээний 
зєрђђг тооцож, ђнэд залруулга хийх; 

 
(в) тендерт оролцогчийн санал болгосон нэмэлт єєрчлєлт 

буюу ђнийн хєнгєлєлтийг тусгах; 
 
(г) Захиалагч энэ ТББ-ийн 3 дугаар бђлэг буюу ђнэлгээнд 

харгалзах шалгуур ђзђђлэлтийг холбогдох аргачлалын 
дагуу тооцож тендерийн ђнэд тусгах; 

 
(д)    ТШѓХ-д зєвшєєрснєєр дотоодын давуу эрхийн зєрђђ 

олгох бол холбогдох аргачлалын дагуу тооцох.  
 

 35.3. Шаардлагад нийцсэн тендерђђдийг 35.2-т заасны дагуу ђнэлгээ 
хийж тендер тус бђрийн харьцуулах ђнийг тогтооно. Хамгийн 
бага харьцуулах ђнэ (Pmin)-тэй тендерт 70 оноо (Smax)  єгч, бусад 
тендерт оролцогчийн харьцуулах ђнэ (Px)-д харгалзах оноог 
дараахь томъѐогоор бодно.  
 

Sx = 
Pmin · Smax Px 

 
Pmin – Хамгийн бага харьцуулах ђнэтэй тендер оролцогчийн ђнэ 
Px – Тухайн тендерт оролцогчийн ђнэ 
Sx – Тухайн тендерт оролцогчийн оноо  
Smax – Хамгийн бага харьцуулах ђнэтэй тендер оролцогчийн оноо 
 

35.4. Чанарын ђнэлгээг дараахь шалгуур ђзђђлэлтийн дагуу ђнэлнэ.  
 

35.4.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Дэлхийн эрђђл мэндийн 
байгууллагын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол:  
Тухайн багцын:  
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤ 60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
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70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь хатуу зохицуулалттай орны 
эрх бђхий байгууллагын гэрчилгээтэй бол (SRA): 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.3. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь чєлєєт худалдааны 
гэрчилгээтэй бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.4. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Англи, Америк, Европын 
фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт 
ирђђлсэн бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.5. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тендерт оролцогч  
ђйлдвэрлэдэг бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.6. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд тендерт оролцогч 
импортлодог бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 

 
35.5. Дотоодын ђйлдвэрлэгч 35.4.2, 35.4.3 дахь хэсэгт заасан гэрчилгээ-

тэй гэж ђзэн харгалзах оноог єгнє.  
 

35.6. Чанар ба ђнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3, 35.4-д 
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заасны дагуу тооцох ба харьцуулах ђнэ болон чанарын ђнэлгээнд 
харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн єндєр оноо бђхий 
тендерийг “хамгийн сайн” ђнэлэгдсэн тендер гэж ђзнэ.  

 

  Bx = Qx +Sx  

 
Bx – Тухайн тендерт оролцогчийн чанар ба ђнэлгээний 

харьцуулалтын нийт оноо 
Qx – Тухайн тендерт оролцогчийн чанарын ђнэлгээний оноо  

 
35.7. ТШѓХ-д заасны дагуу хувилбарт тендер ирђђлэхийг зєвшєєрсєн 

тохиолдолд “хамгийн сайн” ђнэлэгдсэн ђндсэн тендерийн 
хувилбарт тендер ђндсэн тендерээс илђђ нєхцєл хангасан бол 
хувилбарт тендерийг шалгаруулна. 

 
 35.8. Барааг ТОѓЗ-ны 1.2 дахь хэсэгт хоѐр буюу тђђнээс дээш багцад 

хуваасан бол захиалагч ђнэлгээг багц тус бђрт хийх бєгєєд харин 
гэрээ байгуулах эрх олгохдоо нэг багц, хэд хэдэн багц, эсхђл бђх 
багцын аль ђр ашигтай хувилбарыг сонгож болно. 

 
 35.9. Олон багцтай тендер шалгаруулалтад “хамгийн сайн” ђнэлэгдсэн 

тендерийг шалгаруулж, тэдгээрт гэрээ байгуулах эрх олгох 
хамгийн ђр ашигтай хувилбарыг сонгохдоо захиалагч 3 дугаар 
бђлэг буюу ђнэлгээнд харгалзах шалгуур ђзђђлэлт дэх олон 
багцтай тендерийг ђнэлэх  тухай тусгайлан заасан аргачлалыг 
мєрдєнє.  

 
36. Тендерт 

оролцогчийн 
чадварыг 
дахин 
магадлах 

36.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн ђнэлэгдсэн тендер 
ирђђлсэн оролцогч гэрээг хэрэгжђђлэх чадвартай эсэхийг дахин 
магадлаж болно. 
 

36.2. Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТОѓЗ-ны 18.1-д 
заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирђђлсэн чадварыг нотлох 
баримт болон ТОѓЗ-ны 30 дугаар зђйлийн дагуу хийсэн 
шаардлагатай нэмэлт тодруулгад ђндэслэн ТОѓЗ-ны 18.2–т 
заасан чадварын шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлно. 
Захиалагч 18.2 болон тендерийн ђнэлгээнд харгалзах чадварын 
шалгуур ђзђђлэлтэд заагаагђй бусад шалгуур ђзђђлэлтийг 
тендерийг хянан ђзэх, тендерт оролцогчийн чадварыг тогтооход 
ашиглахгђй.  
 

36.3. “Хамгийн сайн” ђнэлэгдсэн тендер ирђђлсэн оролцогчийн гэрээ 
хэрэгжђђлэх чадварыг дахин магадлаад, шаардлага хангасан 
тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Хэрэв шаардлага 
хангахгђй бол уг тендерээс татгалзан сайн гэж ђнэлэгдсэн 
дараагийн тендерт оролцогчийн чадварыг мєн адил зарчмаар 
магадлана. 

 
37. Аливаа 

тендерийг 
сонгох, эсхђл 
тендерђђдээс 
татгалзах  

37.1. Захиалагч тендер шалгаруулалтыг ђндэслэлгђйгээр хђчингђй 
болгохыг хориглоно.  

  

Е. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ 

 
38. Гэрээ 38.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн бєгєєд 35.6-д заасны дагуу 
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байгуулах эрх 
олгох шалгуур 

“хамгийн сайн” гэж ђнэлэгдсэн тендер ирђђлсэн тендерт 
оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно. 
 

38.2. “Хамгийн сайн” ђнэлэгдсэн тендер ирђђлсэн оролцогч ТОѓЗ-
ны 32 дугаар зђйлийн дагуу захиалагчийн залруулсан 
арифметик алдааг хђлээн зєвшєєрєєгђй бол гэрээ 
байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож, тендерээс татгалзах 
бєгєєд 21.9(б)-д заасны дагуу тендерийн баталгааг улсын 
орлого болгоно. 

 
39. Гэрээ 

байгуулах эрх 
олгох мэдэгдэл 

39.1. Захиалагч нь гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрийг тендер 
хђчинтэй байх хугацаа дуусахаас ємнє гаргаж тендер нь 
шалгарсан оролцогч болон бусад тендерт оролцогчид нэгэн 
зэрэг бичгээр хђргђђлнэ.  
 

39.2. Шалгарсан тухай мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу нийлђђлэгдэх 
бараанд тєлєх мєнгєн дђн буюу гэрээний ђнийг заана. 
Гэрээний ђнэ нь залруулга болон ђнийн хєнгєлєлтийг (тђђний 
дотор нєхцєлт ђнийн хєнгєлєлт) тооцсон тендерийн ђнэ байна. 

 
 39.3. Захиалагч засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим 

хуудас www.e-procurement.mn  вэб сайтад тендерийн  нэр болон 
багцын дугаарыг  дараахь мэдээллийн хамтаар гэрээ байгуулах 
эрх олгосон даруй нийтэлнэ:  
 

(1) Тендер ирђђлсэн оролцогч бђрийн нэр; 
(2) Тендерийн нээлтэнд зарлагдсан ђнийн саналууд; 
(3) Нарийвчлан ђнэлэгдсэн тендерийн нэр, ђнийн санал; 
(4) Тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр, татгалзсан 

шалтгаан;  
(5) Тендер нь шалгарсан оролцогчийн нэр, тђђний санал 

болгосон тендерийн ђнэ, гэрээний ђнийн дђн. 
  

 39.4. Тендер нь шалгарсан оролцогч ТОѓЗ-ын 42 дугаар зђйлийн 
дагуу гаргасан гђйцэтгэлийн баталгаа болон гэрээний 
маягтанд гарын ђсэг зурж ирђђлсний дараагаар захиалагч 
ТОѓ3-ын 21.8-д заасны дагуу тендерийн баталгааг хђчингђй 
болгож байгаа тухай шалгараагђй бусад тендерт оролцогч нарт 
мэдэгдэнэ.           
               

40. Захиалагч гэрээ 
байгуулах эрх 
олгох ђед тоо 
хэмжээг 
єєрчлєх 

 

40.1. Улсын тєсвийн хєрєнгє оруулалтаас бусад эх ђђсвэрээс 
санхђђжђђлэх тєсєл арга хэмжээний ђед захиалагч гэрээ 
байгуулах эрх олгох ђед ђнэ, бусад нєхцєл болзлыг ђл єєрчлєн 
техникийн тодорхойлолтод дурдсан барааны тоо ширхэгийг 
ТШѓХ-д заасан хувиар єєрчлєх эрхтэй.  

41. Гэрээнд гарын 
ђсэг зурах 

41.1. Захиалагч нь гэрээний маягт болон талуудын хооронд 
тохирсон бђх нєхцєлийг тусгасан тохиролцоог гэрээ байгуулах 
эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан тендерт оролцогчид 
илгээнэ.  

 
41.2. Шалгарсан тендерт оролцогч нь гэрээний маягтыг хђлээн 

авснаас хойш ажлын 5-аас дээш хоногийн дараа ТШѓХ-д 
тусгайлан заасан хоногийн дотор тђђнд гарын ђсэг зурж 
захиалагчид хђргђђлнэ.  

 
 41.3. Захиалагч шалгарсан тендерт оролцогчийг гђйцэтгэлийн 

баталгаа ирђђлсний дараа ТОѓЗ-ны 39.2-т нийцђђлэн гэрээнд 
гарын ђсэг зурж баталгаажуулна.  

http://www.e-procurement.mn/
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42. Гђйцэтгэлийн 

баталгаа 
42.1. Гђйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 

мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан, ТШѓХ, гэрээний тусгай 
нєхцєлд тусгайлан заасан хэлбэр, дђнгээр ирђђлнэ.  
 

 42.2. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШѓХ-д тусгайлан заагаагђй 
тохиолдолд гђйцэтгэлийн баталгаа ирђђлэхгђй байж болно. 
 

 
 

42.3. Шалгарсан тендерт оролцогч ТОѓЗ-ны 42.1-д заасан 
шаардлагыг биелђђлээгђй нь гэрээ байгуулах эрхийг хђчингђй 
болгох болон тендерийн баталгааг гђйцэтгђђлэх ђндэслэл 
болно. 
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ХОЁРДУГААР БёЛЭГ  

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ѓГѓГДЛИЙН ХёСНЭГТ 

Худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгсэл талаарх дор дурдсан єгєгдлђђд нь тендерт 
оролцогчид єгєх зааварчилгаа /ТОѓЗ/-ны холбогдох зђйл, заалтын мэдээллийг гђйцээх, 
нэмэлт оруулах, эсхђл єєрчлєх зорилготой. Хэрэв ТОѓЗ-ны зђйл, заалттай зєрчилдвєл 
энэхђђ хђснэгт дэх мэдээллийг зєв гэж ђзнэ.  

ТОѓЗ-ны 
холбогдох 

заалт 

A. Ерєнхий зђйл 

ТОѓЗ 1.1 Захиалагч нь: [ Халдварт ұвчин судлалын үндэсний тұв ]  

ТОѓЗ 1.1 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар:  

[Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур нийлүүлэх тендер – ХҰСҮТ/201901002] 

ТОѓЗ 1.2 Энэхђђ тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бђхий багцуудаас 
бђрдэнэ:  [ Дараах хавсралт  70   багцаас бүрдэнэ ] 

ТОѓЗ 2.1 Санхђђжилтийн эх ђђсвэр нь: [ Улсын тұсвийн хұрұнгұұр ]  

 Б. Тендерийн баримт бичиг 

ТОѓЗ 8.1 Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах 
хаяг:  

Эм зүйн албаны дарга  Б.Баярцэцэг. 99044314  
Нэгдсэн лабораторийн албаны менежер  Д.Алтанцэцэг. 99182982  
Эдийн засагч  А.Шинэхүү.   99992294 

Утас: 451185,  Факс:976-458699 

ТОѓЗ 8.1 Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хђсэлтийг хђлээн авах 
хугацааны хязгаар тендер хђлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын ТАВ 
хоногоос багагђй байна.  

 В. Тендер бэлтгэх 

ТОѓЗ 11.1 Хэрэв тендерт гадаадын этгээд оролцох эрхтэй бол тендерийн хэл нь 
МОНГОЛ ХЭЛ дээр байна. 

ТОѓЗ 12.1 (а) 

– (ѐ) 
12.1 (a) - (ѐ)-д заасан баримт бичгээс гадна дараах материалыг нэмж 
бђрдђђлнэ:  

А. Тендерт оролцогч нь ђндсэн ђйлдвэрлэгч биш бол ђндсэн 
ђйлдвэрлэгчийн бараа нь чанарын стандартыг хангасан бєгєєд 
захиалсан тооны барааг ђйлдвэрлэх чадвартайг баталсан баталгааг 
харуулах шаардлагатай.  

Б. Тендерт оролцогч нь ђйлдвэрлэгч орны зохицуулагч эрх бђхий 
этгээдээс эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ђйлдвэрлэх эрхийг баталгаажуулсан 
гэрчилгээг хавсаргасан байна  

В. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлђђлэх улс ђйлдвэрлэгчийг тодорхой 
заана.  

Г.  Тендерт оролцогчыг тєлєєлж гарын ђсэг зурах этгээдийн 
итгэмжлэлийг ирђђлэх, хуудас бђрт итгэмжлэгдсэн хђний гарын ђсэг 
зурсан байна.  
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Д.  Шђђхийн шийдвэр гђйцэтгэх газрын тодорхойлолт,  

Е.  Харьяа дђђргийн татварын албаны тодорхойлолт,  

Ё. Захиалагчийн захисан бараа бђтээгдэхђђнд материалууд ирђђлнэ. 
ТББнд тусгагдаагђй эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд бичиг баримт ирђђлэхгђй. 

ТШѓХ-д заасан шаардлагуудын аль нэгийг ирђђлээгђй тохиолдолд уг 
тендерээс татгалзах ђндэслэл болно. 

ТОѓЗ 14.1 Хувилбарт тендер ирђђлэхийг “ЗҰВШҰҰРҰХГҮЙ” 

ТОѓЗ 15.5 Олон улсын худалдааны Incoterms / Инкотермс -ийн хувилбар: 
[хэвлэгдсэн оныг нь оруул. Жишээ нь: “Incoterms 2000”]. 

ТОѓЗ 15.9 (б) 
(1) and (в) (3) 

Бараа хђргэгдэх газар: Халдварт ұвчин судлалын үндэсний тұв 

ТОѓЗ 15.9 (a) 
(3);(б)(3) 

болон (в)(5) 

Бараа хђргэгдэх эцсийн цэг (Захиалагчийн агуулах, эсхђл барааг эцсийн 
хэрэглэгчид хђргэх байршил): Халдварт ұвчин судлалын үндэсний тұвийн 
Эм зүйн албаны агуулах, скалад. 

ТОѓЗ 15.9 (б) 
(1) 

Монгол Улсын хилээс гадна ђйлдвэрлэгдэх барааг нийлђђлэх ђнэ нь 
ТОѓЗ-ны 15.9.(б).(1)  дэх хэсэгт заасан CIP ђнээс гадна дараах ђнээр 
санал болгож болно. ёђнд: 

 [СIP –ээс бусад олон улсын худалдааны/инкотермс/  тохирох нұхцұлийг 
оруул]  

ТОѓЗ 15.10 Тендерт оролцогчийн санал болгосон ђнийг гэрээний хэрэгжилтийн 
явцад “ТОХИРУУЛАХГҮЙ ТОГТМОЛ БАЙНА. 

ТОѓЗ 16.1 Тендерийн валют:  МОНГОЛ ТҰГРҰГ БАЙНА.  

ТОѓЗ 17.1 (а) Хуулийн этгээдийн улсын бђртгэлийн гэрчилгээ: Улсын бђртгэлийн 
гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирђђлнэ. 

ТОѓЗ 17.1 (в) Тусгай зєвшєєрєл: Эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлђђлэх тусгай зєвшєєрлийн  
хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирђђлнэ. 

ТОѓЗ 18.1 (a) ёйлдвэрлэгчийн зєвшєєрєл: “ШААРДЛАГАТАЙ” 

ТОѓЗ 18.1 (б) Санхђђгийн тайлан ирђђлэх жилийн тоо:    [ Сүүлийн 2 жил ] 

Сүүлийн 2 жилийн Санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлтийн хамт  

ТОѓЗ 18.1 (г) Ижил тєстэй ажил гэрээгээр гђйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирђђлэх 
жилийн тоо: [ Сүүлийн 2 жил ]  

ТОѓЗ 18.1 (д) Барааг нийлђђлсний дараах засвар, ђйлчилгээ: “ШААРДЛАГАТАЙ” 
Чанарын шаардлага хангаагүй болон эвдэрч хагарсан бүтээгдэхүүнийг 
сольж ұгұх шаардлагатай.   

ТОѓЗ 18.2 (a) Борлуулалтын хэмжээ: [ Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын 
дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50%-иас багагүй байх ] 

ТОѓЗ 18.2 (б) Гђйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо:  [ Сүүлийн 2 жил ].  Гэрээ 

байгуулсан үнийн дүнтэй жагсаалт, Гэрээний хуулбарын хамт  

ТОѓЗ 18.2 (в) Гэрээг гђйцэтгэхэд зайлшгђй шаардлагатай ђндсэн тоног тєхєєрємжийн 
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жагсаалт:  [ Шаардлагатай ]   Зориулалтын тээврийн хэрэгсэл  

ТОѓЗ 18.2 (г) Тђргэн хєрвєх чадвартай хєрєнгє болон авах боломжтой зээлийн 
хэмжээ: 

[ Санал болгож буй үнийн дүнгийн 30%-иас багагүй байх ] 

ТОѓЗ 18.2 (д) Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо: [ Сүүлийн 2 жил ] 

ТОѓЗ 18.2 Тендерт оролцогчийн гэрээг хэрэгжђђлэх чадварыг нотлох баримт: 

Дараах баримт бичгђђдийг тендерт заавал хавсаргана. 

Тендер нь шалгарсан тохиолдолд тендерт оролцогчийн  гэрээ хэрэгжүүлэх  

чадварыг үнэлэхэд  дараах нұхцұл байдлыг нотлох баримт бичиг 

шаардагдана: 

(i) Хэрэв тендерт оролцогч нь гэрээний дагуу ұұрийн үйлдвэрлэсэн 

барааг нийлүүлж буй бол: 

(a) тендерт оролцогч нь бараа ђйлдвэрлэгдсэн улсад ђйл 
ажиллагаа явуулдаг; 

(б) тухайн орны эрх бђхий байгууллагаас тухайн барааг 
нийлђђлэх эрхийг авсныг; 

(в) тендерийн  баримт бичигт заагдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 
2-оос доошгђй жил, ижил тєрлийн барааг 5-аас доошгђй жил 
ђйлдвэрлэж, борлуулсныг; 

(г) ДЭМБ-ын GMP-ийн сертификат эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 
олон улсад худалдаанд гаргах эрхийг тухайн орны зохицуулах эрх 
бђхий этгээдээс авсан, эсхђл PIC-ийн гишђђн орны эрх бђхий 
этгээдээр баталгаажсан бєгєєд тендер ирђђлэх хђртэлх сђђлийн 2 
жилд чанарын стандартын шалгалт хийгдсэнийг; 

(ii) Хэрэв тендерт оролцогч нь нийлүүлж буй бараагаа ұұрұұ 

үйлдвэрлээгүй бол,  

(а) Тендерт оролцогч нь барааг нийлђђлэх зєвшєєрлийг 
ђйлдвэрлэгч эсхђл гэрээт борлуулалгчаас албан ѐсоор авсан буюу 
Монгол улсад тухайн барааг нийлђђлэх шалгууруудыг хангасныг;  

(б) Шаардлагатай бол GDP (Good Distribution Practice)-ийн 
сертификат авсныг 

Тендерт оролцогч нь дараах нэмэлт мэдээллийг хавсаргана: 

(a) ёйлдвэрлэлийн хђчин чадлын мэдээлэл; 

(б) Сђђлийн 2 жилийн аудитаар хянагдсан санхђђгийн тайлангийн 
хуулбар; 

(в) Газар дээр нь хийгдсэн чанарын хяналтын байгууламж 
ђйлчилгээний ђзђђлэлтийн талаарх мэдээлэл, болон хийгдсэн 
шинжилгээний цар хђрээ; 

(г) Сђђлийн 5 жилд хийгдсэн томоохон нийлђђлэлтийн жагсаалт; 

(д) Тендерт оролцогчийн ђйлдвэрлэсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 
жагсаалт гэрчилгээний хамт /Тусгай зєвшєєрлийн дугаар, огноо/; 

(е) ДЭМБ-ын журмын дагуу барааны нэр тєрєл тус бђрд авсан 
эм, эмнэлгийн хэрэгслийн сертификат. 

Санамж:   Хэрэв тендер шалгаруулалт нэгээс дээш багцтай бол тодорхой 
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багцад эсхђл олон багцад  тавигдах чадварын шалгуурыг шаардлагатай 
бол тусгайлан заана.  

ТОѓЗ 18.4 Дотоодын давуу эрхийн зєрђђ: [ 10% -иар тооцно ]  

ТОѓЗ 19.1.(б) Барааг тасралтгђй горимын дагуу ашиглах, эсхђл ажиллуулахаар 
тооцоолж буй хугацааны ђе (энэ хугацаанд шаардагдах сэлбэг 
хэрэгслийг тооцоолох зорилготой): [ хугацааны үеийг оруул ] 

 

ТОѓЗ 20.1 Тендер нээснээс хойш 45 хоногийн туршид хђчинтэй байна. 

ТОѓЗ 21.1 Тендерийн баталгааны ђнийн дђн: Дараах ђнийн дђнтэй баталгаа 
ирђђлнэ.  

№ Багцын дугаар   Баталгааны дђн /тєгрєгєєр/  

1 Багц 1                        749,814  тєгрєг  
2 Багц 2                        312,864  тєгрєг  
3 Багц 3                     3,611,605  тєгрєг  
4 Багц 4                        793,175  тєгрєг  
5 Багц 5                        784,510  тєгрєг  
6 Багц 6                     1,704,775  тєгрєг  
7 Багц 7                        390,472  тєгрєг  
8 Багц 8                        999,991  тєгрєг  
9 Багц 9                     1,260,408  тєгрєг  
10 Багц 10                     1,537,230  тєгрєг  
11 Багц 11                        705,380  тєгрєг  
12 Багц 12                     2,398,657  тєгрєг  
13 Багц 13                     1,032,485  тєгрєг  
14 Багц 14                        129,765  тєгрєг  
15 Багц 15                        848,525  тєгрєг  
16 Багц 16                        758,638  тєгрєг  
17 Багц 17                        833,430  тєгрєг  
18 Багц 18                        177,600  тєгрєг  
19 Багц 19                        314,230  тєгрєг  
20 Багц 20                        774,811  тєгрєг  
21 Багц 21                        557,280  тєгрєг  
22 Багц 22                        801,296  тєгрєг  
23 Багц 23                     2,025,750  тєгрєг  
24 Багц 24                          87,400  тєгрєг  
25 Багц 25                        257,500  тєгрєг  
26 Багц 26                        105,006  тєгрєг  
27 Багц 27                          37,415  тєгрєг  
28 Багц 28                        637,296  тєгрєг  
29 Багц 29                        250,000  тєгрєг  
30 Багц 30                        649,339  тєгрєг  
31 Багц 31                     6,585,000  тєгрєг  
32 Багц 32                        288,000  тєгрєг  
33 Багц 33                        552,000  тєгрєг  
34 Багц 34                     1,179,000  тєгрєг  
35 Багц 35                          98,460  тєгрєг  
36 Багц 36                        128,400  тєгрєг  
37 Багц 37                        432,000  тєгрєг  
38 Багц 38                        240,000  тєгрєг  



ÕªÑ¯Ò-èéí ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñýë, 

îíîøëóóð õóäàëäàí àâàõ òåíäåðèéí баримт бичиг   

 

  

39 Багц 39                        372,000  тєгрєг  
40 Багц 40                     2,524,000  тєгрєг  
41 Багц 41                     1,977,366  тєгрєг  
42 Багц 42                        515,810  тєгрєг  
43 Багц 43                        140,825  тєгрєг  
44 Багц 44                     3,242,868  тєгрєг  
45 Багц 45                        228,248  тєгрєг  
46 Багц 46                        993,023  тєгрєг  
47 Багц 47                            3,388  тєгрєг  
48 Багц 48                        827,266  тєгрєг  
49 Багц 49                        316,807  тєгрєг  
50 Багц 50                     1,614,800  тєгрєг  
51 Багц 51                     1,643,323  тєгрєг  
52 Багц 52                        471,700  тєгрєг  
53 Багц 53                     2,472,188  тєгрєг  
54 Багц 54                     1,695,959  тєгрєг  
55 Багц 55                        137,742  тєгрєг  
56 Багц 56                        534,600  тєгрєг  
57 Багц 57                          44,947  тєгрєг  
58 Багц 58                          62,720  тєгрєг  
59 Багц 59                        340,340  тєгрєг  
60 Багц 60                          15,600  тєгрєг  
61 Багц 61                        647,440  тєгрєг  
62 Багц 62                        799,747  тєгрєг  
63 Багц 63                        121,210  тєгрєг  
64 Багц 64                          36,000  тєгрєг  
65 Багц 65                        109,716  тєгрєг  
66 Багц 66                     2,259,161  тєгрєг  
67 Багц 67                     1,360,297  тєгрєг  
68 Багц 68                          70,570  тєгрєг  
69 Багц 69                     1,167,485  тєгрєг  
70 Багц 70                        940,988  тєгрєг  
        

Нийт тєсєвт єртєг                    62,717,641  тєгрєг  
 

ТОѓЗ 22.1 Тендерийн эх хувиас гадна ирђђлэх хуулбар хувийн тоо:  

[ Шаардлагагүй ]  

  Г. Тендер ирђђлэх 

ТОѓЗ 23.3 (б) Тендер хђлээн авах захиалагчийн хаяг: 

Тендер хђлээн авах этгээд: [ Эдийн засагч А.Шинэхүү ] 

Байгууллагын хаяг: [ БЗДүүрэг, 14-р хороо, Нам-Ян-Жүгийн гудамж 
Халдварт ұвчин судлалын үндэсний тұв ] 

Давхар болон єрєєний дугаар: [ Цахимаар ирүүлэх ] 

Аймаг, хот:  [ Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг ] 

Улс: [ “Монгол Улс” ]  
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ТОѓЗ 23.3 (в) Тендер шалгаруулалтыг ялгаж, таних зорилгоор тендерийн гаднах болон 
доторх дугтуйд дараах нэр, ялгах дугаарыг гаргацтай тэмдэглэнэ: 

[  Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур нийлүүлэх тендер ХҰСҮТ-2019001 ] 

ТОѓЗ 24.1  Тендер хђлээн авах эцсийн хугацаа нь:  

Огноо: [ 2019 оны 02 дугаар сарын 04-ны ұдұр]  

Цаг: [  11 цаг 30 минут ]  

 Д. Тендерийг нээх, ђнэлэх 

ТОѓЗ 28.1 Тендерийн нээлт хийх газрын хаяг нь дор єгєгдєв. ёђнд: 

Байшин, гудамжны нэр: [ БЗДүүрэг, 14-р хороо Нам-Ян-Жүгийн гудамж 
Халдварт Ұвчин Судлалын Үндэсний Тұв ]  

Давхар болон єрєєний дугаар: [ Захиргааны корпусс 2-р давхарт хурлын 
заал ]  

Аймаг, хот:  [ Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг ] 

Улс: [ “Монгол Улс” ] 

Тендерийн нээлт хийх огноо, цаг нь: 

Огноо: [ 2019 оны 02 дугаар сарын 04-ны ұдұр ] 

Цаг:  [ 12 цаг 00 минут ] 

 

 Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох 

ТОѓЗ 40.1 Захиалагч барааны тоо хэмжээг бууруулж болох хамгийн их хувь:  

[ 20 хувь ] 

Нийлђђлэх барааны тоо хэмжээг єсгєж болох хамгийн их хувь:  

[ 20 хувь ] 

 
 
 



ÕªÑ¯Ò-èéí ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñýë, 

îíîøëóóð õóäàëäàí àâàõ òåíäåðèéí баримт бичиг   

 

  

ГУРАВДУГААР БёЛЭГ 

 
ТЕНДЕРИЙН ёНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ 

ШАЛГУУР ёЗёёЛЭЛТёёД 
 

Энэ хэсэг нь ТОѓЗ-ны хэсэг бєгєєд захиалагч ТШѓХ-д тусгайлан зєвшєєрсєн бол тендерийн 
ђнэлгээг хийхдээ тендерийн маягтанд тусгасан ђнийн саналаас гадна ТОѓЗ-ын 35.2 (г)-д заасан нэг 
буюу хэд хэдэн хђчин зђйлийг харгалзан ђзэж болох бєгєєд ингэхдээ дараах шалгуур болон 
аргачлалыг ашиглан мєнгєєр илэрхийлж, тендерийн маягтад дурдсан ђнэд харгалзан тооцсоны 
ђндсэн дээр тендерийн харьцуулах ђнийг гаргана. Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас єєр бусад аливаа 
шалгуур ђзђђлэлт, аргачлалыг ђнэлгээнд харгалзахгђй.  

 
[Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад аль тохиромжтой гэж ђзсэн ђнэлгээний шалгуур, аргачлалуудаас сонгож хэрэглэх нь 
зђйтэй] 

 
 

(а) Гэрээний болон арилжааны зұрүү: “Ашиглахгүй” 
 Гэрээний болон худалдааны нєхцєлєєс зєрђђтэйгээр санал болгосон болон 

орхигдуулсан зђйл бђрийн єртгийг тооцоолж ђнэлгээнд харгалзана. (Гэхдээ дээрх 
зєрђђ нь захиалагчийн хђлээн зєвшєєрєхђйц жижиг хэмжээний зєрђђ, орхигдуулсан 
зђйл, тоо ширхэгтэй холбоотой байж болох бєгєєд захиалагч тђђнийг томоохон 
зєрђђ гэж ђзсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах эрхтэй.) 

 
 
(а)   Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: “Ашиглана” 
 
 Тухайн тендер шалгаруулалтанд холбогдох гэрээний дагуу нийлђђлэгдэх бараа нь 

нийлђђлэлтийн хуваарь (Бђлэг 6)-т заасан зєвшєєрєгдєх хугацааны хооронд 
(барааны нийлђђлэлт хийх хамгийн эхний єдрєєс хойш нийлђђлэлт хийвэл зохих 
хамгийн сђђлчийн єдрийг оролцуулан) нийлђђлэгдсэн байх шаардлагатай. Бараа 
нийлђђлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанаас ємнє нийлђђлэх санал бђхий тендерт 
урамшуулал буюу ђнэлгээнд бусад тендерээс давуу нєхцєл байдал олгохгђй.  

 
Захиалагч ТШѓХ-д тусгайлан зєвшєєрсєн тохиолдолд бараа нийлђђлэлтийн 
хуваарьт зааснаас хоцорч нийлђђлэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгђй ба 
ђнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд тендерийн ђнийн ТШѓХ-д 
заасан хувь1–иар тооцож тендерийн ђнэ дээр нэмнэ.  

 
Барааг хуваарьт зааснаас ТШѓХ-д заасан [тоо]2 илђђ сар хоцроож хђргэхийг санал 
болгосон тендерээс татгалзана. Харин ТШѓХ-д захиалагч тусгайлан зєвшєєрєєгђй 
тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон бараа нийлђђлэлтийн хуваариас хойш 
нийлђђлэхээр санал болгосон тендерийг шаардлагад нийцээгђй гэж ђзнэ.  

  
(б) Тұлбұрийн хуваарийн зұрүү.  “ашиглахгүй” 
 

 
(в) Тендерийн дагуу санал болгож байгаа бараа (тоног тұхұұрұмж)-ны гол эд анги, зайлшгүй 

шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл болон үйлчилгээний зардал: “ашиглахгүй”  
 

 
 (г)  Тендерт санал болгосон бараа (тоног тұхұұрұмж)-ны борлуулалтын дараах үйлчилгээг 

захиалагчийн байгаа улсад үзүүлэх боломж: “ашиглахгүй” 
 

  

                                                 
1 Ихэвчлэн 0.05 хувь. 
2 Зөвшөөрөх хоцролтын хугацааг орлуулж бичнэ. Ихэвчлэн 3 сар байна. 
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ТШѓХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол урсгал засвар ђйлчилгээний цэг бий 
болгох болон ђндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид 
шаардагдах зардлыг тусад нь ђнэлж ирђђлсэн бол тђђнийг ђнэлгээний зорилгоор 
тендерийн нийт ђнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. 

 
(д)  Тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног тұхұұрұмж)-ны ашиглалтын болон 

хэвийн ажиллагааг хангахад шаардагдах зардал:  “ашиглахгүй”  
 

ТШѓХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол тендерт санал болгосон бараа (тоног 
тєхєєрємж)-ны ашиглалтын болон хэвийн ђйл ажиллагааг хангахад шаардагдах 
зардлын дђнг ђнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт ђнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. 
ёнэлгээний тохируулгыг дараах аргачлалын дагуу тооцно.  

 

Тооцоонд ашиглах ашиглалтын зардлын хђчин зђйл нь: 
1. эхний ашиглалтын хугацаа [тоо]3 жилээр; 
 
2. жил тутамд гарах ашиглалтын зардал [хүчин зүйлс буюу гарах зардлын 

нэр тұрлийг жагсаана]4; 
 
3. 2-т заасан зардлын 1-т заасан хугацаанд гарах  жил бђрийн ирээдђйн 

зардлын єнєєгийн ђнэ цэнийг тооцоход хэрэглэсэн дискаунтчилах 
/хорогдуулж тооцох/ хувь. 

 
(е)  Тендерт санал болгосон бараа (тоног тұхұұрұмж)-ны үр ашиг болон үйл ажиллагааны 

баталгаа:  “ашиглахгүй” 
 

 

 (ё) Барааны дотоодын тээвэрлэлт, даатгал болон бусад зардал: “ашиглахгүй” 

 
Монгол Улсын гаднаас санал болгох барааны орох боомтоос захиалагчийн агуулах 
хђртэл, эсхђл Монгол Улсын дотроос санал болгох барааг ђйлдвэрлэгчээс 
захиалагчийн агуулах хђртэл дотоодын тээвэрлэлт, даатгал болон бусад зардлыг 
ђнэлгээний зорилгоор тендерийн EXW, CIF, CIP, эсхђл FOB ђнэ дээр нэмнэ. 
 

  

(ж) Тусгайлсан нэмэлт шалгуур   
“Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн хєрєнгєєр бараа, ажил, ђйлчилгээ худалдан 
авах тухай” хуулийн 28.4 дэх хэсэгт заасныг ђндэслэн энэхђђ тендерийн ђнэлгээнд 
ашиглах бусад нэмэлт шалгуур ђзђђлэлт болон тђђний аргачлалыг энэ хэсэгт оруулж 
болно.  

 
 

Олон багцтай тендерийг ђнэлэх  
 
 

ТОѓЗ-ны 35.6-д заасны дагуу захиалагч нэг ба тђђнээс дээш багцаар гэрээ байгуулах 
эрхтэй бол олон багцыг ђнэлж гэрээ байгуулах эрх олгоход дараах аргачлалыг 
мєрдєнє.  

 
Захиалагч багцуудын хамгийн сайн ђнэлэгдсэн буюу хамгийн ђр ашигтай байх 
хувилбарыг дараах байдлаар сонгоно. ёђнд: 

 
 

(а) ТОѓЗ-ны 15.8-д зааснаар багц тус бђрт байх барааны нэр тєрєл болон нэр тєрєл тус 
бђрийн тоо хэмжээ нь бђрэн бол тухайн багцад ђнэлгээ хийнэ.   

 

                                                 
3  Ердийн тохиолдолд эхний ашиглалтын хугацаа нь эхний их засвар хийгдэх хүртэлх хугацаа байхыг зөвлөж байна. 

Ихэнх тохиолдолд 5-10 жил байна. 
4  Жишээлбэл, шатахуун, эсхүл бусад тэжээл, түүний нэгж үнэ, нэг жилийн болон нийт ашиглалтын хугацааны 

зарцуулалт. 
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(б) ёнэлгээнд дараах журмыг баримтална: 
 

(i) багц тус бђрт ђнэлгээний шалгуурыг хангасан хамгийн сайн ђнэлэгдсэн 
тендерийг тогтоох;  

 
(ii) тендерт оролцогчийн тухайн хамгийн сайн ђнэлэгдсэн тендерт санал болгосон 

ђнийн хєнгєлєлтийг санал болгосон аргачлалын дагуу багц тус бђрт тооцох;  
 
(iii) эдийн засгийн хувьд хамгийн ђр ашигтай байх хувилбараар гэрээ байгуулах эрх 

олгохоор сонгох. Ингэхдээ нэг тендерт оролцогч 2 ба тђђнээс дээш багцад 
хамгийн сайн ђнэлэгдсэн тендер ирђђлсэн бол тђђний гэрээг хэрэгжђђлэх 
чадварыг дахин магадлаж тогтооно. Хэрвээ тухайн оролцогч 2-оос дээш багцад 
гэрээ хэрэгжђђлэх чадвар нь хангалтгђй гэж ђнэлэгдвэл тђђний чадавхид тохирох 
багцад гэрээ байгуулах эрх олгож болно.  

 
 
 

 

 

 

ДѓРѓВДёГЭЭР БёЛЭГ 

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАЯГТ 

 
 

Тендер шалгаруулалтын маягтыг бєглєх санамж 

 
 Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагын дагуу тендерийн маягт, 

ђнийн хуваарийг бєглєж, энэ бђлэгт заасан маягтаар гаргасан тендерийн 
баталгааны хамт ирђђлнэ. 

 
 Арифметик алдаа, хђлээн зєвшєєрєгдєх зєрђђ (тєлбєрийн хуваарь, барааг хђргэх 

хуваарь гэх мэт), сэлбэг болон барааны тоо ширхэгийг тендерийн баримт бичгийн 
дагуу залруулж, єєрчилсний дараа гэрээний маягтад гарын ђсэг зурна. 

 
 Шалгарсан тендерт оролцогч гђйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа тєлбєрийн 

баталгааг энэ бђлэгт заасан маягтаар ирђђлэх ђђрэгтэй. Урьдчилгаа тєлбєрийн 
баталгааг ирђђлэх шаардлагагђй бол урьдчилгаа тєлбєрийн баталгааны маягтыг 
тендерийн баримт бичигт  хавсаргахгђй. 
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МАЯГТ №: ТШМ-1 
 

  ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ  
 

[огноо] 
 

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын  дарга _____________________танаа 

 

 

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэрийг оруул], энэхђђ тендерийн баримт бичгийн шаардлагад 
нийцсэн [бараа болон бусад үйлчилгээний нэрийг оруул]-г [тендерийн үнийг тоогоор болон 
үсгээр оруул] тєгрєгєєр тендерийн баримт бичигт заасан бараа нийлђђлэлтийн 
хуваарийн дагуу нийлђђлэхээр санал болгож байна.  

 

2. Бидний тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээнд заасан барааг гэрээ байгуулснаас хойш 
[тоо] хоногийн дотор нийлђђлнэ. Энэ нь техникийн тодорхойлолтод заасан бараа 
нийлђђлэлтийн хуваарьт ђндэслэнэ.  

 

3. Бидний санал болгож байгаа тендер шалгарсан тохиолдолд дараах ђнийн хєнгєлєлт 
[үзүүлнэ эсхүл үзүүлэхгүй гэдгийн аль нэгийг оруулах] [Үнийн хұнгұлұлт үзүүлэхээр бол 
техникийн тодорхойлолтонд дурдсан бараа болон бусад үйлчилгээний аль хэсэг, нэр 
тұрұлд эсхүл бүхэлд нь  ямар хұнгұлұлт үзүүлэх саналтай байгаа, үнийн хұнгұлұлт тооцох 
аргачлалыг хэрхэн хэрэглэх талаарх саналаа оруул] ђзђђлнэ.  

 

4. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс [тоо] хоногийн 
хугацаанд хђчинтэй байна. 

 

5. Бид, энэхђђ тендер шалгаруулалтаар нийлђђлэгдэх бараа, тђђнийг дагалдах бусад 
ђйлчилгээний техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхђл 
гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зєвлєх ђйлчилгээ ђзђђлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээд 
болон ђнэлгээний хорооны гишђђдтэй нэгдмэл сонирхолгђй болохоо мэдэгдэж байна.  

 

6. Гэрээг албан ѐсоор байгуулах хђртэл энэхђђ тендер болон тђђнийг шалгарсан 
тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн хэлцэл 
болно. 

 

 

 
Тендерт оролцогчийн нэр:  
 
Эрх бђхий этгээдийн гарын ђсэг, тамга: 
 
Албан тушаал, нэр:  
 
Хаяг: 
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МАЯГТ №: ТШМ-2А 
МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН 

БАРААНЫ ёНИЙН ХУВААРЬ 
Огноо:_________________ 

(А  ангилал)       НТШ-ын дугаар: ______________ 
  Тендерийн урилгын дугаар: ___ 

Хувилбарт тендерийн дугаар: _________ 
Хуудасны  ____ -ын  _____ дугаар ___  

ТОѓЗ-ны 16-д заасан валютаар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нэр тєрєл Барааны 

тодорхойлолт  
Гарал 

ђђслийн 
улс 

Тоо ширхэг 
болон эд 

анги 

EXW нэгж 
ђнэ  

Нэр тєрєл 
бђрийн 

EXW бђгд  
ђнэ 

(4x5) 
 

Барааг эцсийн 
цэгт хђргэхэд 
шаардагдах  
дотоодын 
тээвэрлэлт 

болон  бусад 
ђйлчилгээний  

ђнэ 
 (хэрэв ТШѓХ,  

ТОѓЗ-ны 
15.9.(а).(3)-д 

шаардсан бол) 
 
 

Монгол улсын 
нутаг дэвсгэр 

дээр бий болсон 
буюу  дотоодын 

ажиллах хђч, 
тђђхий эд  

болон бусад 
ђйлчилгээний 

єртєгийн  
6-р баганад 
заасан ђнэд 
эзлэх хувь 

 

ТОѓЗ-ны 
15.9(а).(2)-д 
заасан гэрээ 
байгуулах 

эрх олгосон 
тохиолдолд 
тєлєх НѓТ 
болон бусад 

татвар 
хураамж 

 
 

 

Нэр тєрєл 
бђрийн нийт 

ђнэ  
(6+7+9) 

          

Тендерийн нийт ђнэ (10)   

 
Тендерт оролцогчийн нэр ___________________   Гарын ђсэг   ____________________   Огноо   ____________________ 
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МАЯГТ №: ТШМ -2Б 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ёЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БѓГѓѓД ИМПОРТООР ОРЖ ИРЭХ  
БАРААНЫ ёНИЙН ХУВААРЬ 

  
 Огноо: ______________________ 

НТШ-ын дугаар: ___________________ 
Тендерийн урилгын дугаар: ________ 

                                                     (Б ангилал)        Хувилбарт  тендерийн дугаар: _______ 
                                                                      Хуудасны  ________ –ын _______  

 ТОѓЗ-ны 16-д заасан валютаар                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Нэр 

тєрєл № 
Бараан

ы 
тодорхо

йлолт 
 

Гарал 
ђђслийн 

улс  

Тоо ширхэг 
 

ТОѓЗ-ны 15.9 
(б) (1)-д заасан 

СИФ  эсхђл 
СИП нэгж ђнэ  

Нэр тєрєл 
бђрийн СИФ 
эсхђл СИП 

нийт ђнэ  
(4 х 5) 

 

Барааг эцсийн 
цэгт хђргэхэд 
шаардагдах 
дотоодын 
тээвэрлэлт 

болон  бусад 
ђйлчилгээний  

ђнэ 
(хэрэв ТШѓХ,  

ТОѓЗ-ны 
15.9(б).(3)-д 

шаардсан бол) 
 

ТОѓЗ-ны 
15.9(б).(2)-д 

зааснаар гэрээ 
байгуулах эрх 

олгосон 
тохиолдолд тєлєх 
НѓТ болон бусад 
татвар хураамж 

 

Нэр тєрлийн нийт дђн  
(6 + 7+8)  

 

         

Тендерийн нийт дђн  (9)   

 

 

           Тендерт оролцогчийн нэр ___________________  Гарын ђсэг  ____________________  Огноо   ___________________ 
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МАЯГТ №: ТШМ -2В 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ёЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БѓГѓѓД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН  
БАРААНЫ ёНИЙН ХУВААРЬ 

Огноо: ______________________ 
НТШ-ын дугаар: ___________________ 

Тендерийн урилгын дугаар: ________ 
                                                     (В ангилал)        Хувилбарт  тендерийн дугаар: _______ 

                                                                          Хуудасны  ________ –ын _______  
 ТОѓЗ-ны 16-д заасан валютаар                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 

Нэр 
тєрєл 

№ 

Барааны 
тодорхойлолт  

Гарал 
ђђслийн 

улс 
 

Инкотермд 
тусгасны 

дагуу 
хђргэх 
огноо 

 

Тоо 
ширхэг  

  

ТОѓЗ-ны 
15.9 (в) (1)-

д заасан 
урьд нь 
тєлсєн 
болон 
тєлєх 

гаалийн 
татвар 

хураамж 
болон 

импортын 
татварыг 
оруулсан 
нэгж ђнэ 

 

ТОѓЗ-ны 
15.9 (в).(2)-д 
заасан нэр 
тєрєл бђрт 

тєлсєн 
гаалийн 
болон 

импортын 
татвар 

хураамж 
[нотлох 
бичиг 

баримтыг 
ђндэслэнэ]  

 
 

ТОѓЗ-ны 
15.9 (в) (3)-д 

заасны 
дагуу  нэгж 

ђнэ 
(гаалийн 

татвар 
хураамж 

болон 
импортын 
татварыг 
хассан) 
(6 – 7) 

 

ТОѓЗ-ны 
15.9 (в) (3) 
(9=8x5)-д 

заасны дагуу  
гаалийн 
болон 

импортын 
татварыг 

хассан нэр 
тєрєл 

бђрийн ђнэ 
 

Барааг 
эцсийн цэгт 

хђргэхэд 
шаардагдах 
дотоодын 
тээвэрлэлт 

болон  бусад 
ђйлчилгээний  

ђнэ 
(ТОѓЗ-ны 

15.9 (в) (5)-д 
шаардсан 

бол) 
 

Гэрээ 
байгуулах 

эрх олгосон 
тохиолдолд 
тєлєх НѓТ 
болон бусад 

татвар 
хураамж 

 

Нэр тєрєл 
бђрийн нийт 

ђнэ 
(9+10+11) 

 

            

Тендерийн нийт ђнэ (12)   

Тендерт оролцогчийн нэр ___________________  Гарын ђсэг  ____________________  Огноо   ____________________
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МАЯГТ №: ТМ-3А 
 

3. ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ 
(БАНКНЫ БАТАЛГАА)  

 
 

[Захиалагч байгууллагын нэр] 
 
 
[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер шалгаруулалтын нэр] 
бараа нийлђђлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН, 
 
Энэхђђ баталгаагаар [Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” 
гэх)-ийн ємнє нийт [мєнгєн дђн]–ийн5 тєлбєр хийх ђђрэг хђлээж батлан даалт гаргаж байна. 
 
Тєлбєр хийх ђђрэг нь дор дурдсан нєхцєлд ђђснэ. ёђнд: 
 

1. тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хђчинтэй байх хугацаа 
дуусахаас ємнє тендерт оролцогч єєрийн тендерийг буцааж авсан; 

 
2. захиалагч тендер хђчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон ђед 

тендерт оролцогч: 
 

(а) тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагђй бол; 
 
(б) тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны дагуу гђйцэтгэлийн баталгааг 

ирђђлээгђй бол; 
 
(в) тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн ђнийн 

алдааны залруулгыг хђлээн зєвшєєрєєгђй бол. 
 

Энд тодорхойлогдсон нєхцєлђђдийн аль нэг нь ђђссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгђй мєнгєн 
дђнтэй тэнцэх тєлбєр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хђлээн авсан даруй 
тєлбєрийг ђл маргалдах журмаар хийнэ. 
 
Энэхђђ баталгаа нь [огноог оруул] єдрийг дуустал хђчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон 
аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ѐстой. 
 
 
Та бђхнийг хђндэтгэсэн, 
 
 
Банкны эрх бђхий албан тушаалтны гарын ђсэг: 
Албан тушаал, нэр:  
 
Банкны тамга:  
 
Огноо:  
 
Хаяг:  

                                                 
5  Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зєвшєєрєх чєлєєтэй хєрвєх валютаар илэрхийлж, үсгээр болон 

тоогоор заана. Энэ дүн нь тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны 21.1-д заасантай ижил байна. 
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МАЯГТ №: ТМ-3Б 
 

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ 
(ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДНЫ  БАТАЛГАА)  

 
 

[Захиалагч байгууллагын нэр] 
 

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер шалгаруулалтын нэр] бараа 
нийлђђлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН, 
 
Энэхђђ баталгаагаар [Хєрєнгийн бирж] (цаашид “Бирж” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид 
“захиалагч” гэх)-ийн ємнє нийт [мєнгєн дђн]–ийн6 тєлбєр хийх ђђрэг хђлээж тендерт оролцогчын 
засгийн газрын бондыг7 ђндэслэн батлан даалт гаргаж байна. 
 
Тєлбєр хийх ђђрэг нь дор дурдсан нєхцєлд ђђснэ. ёђнд: 
 

1. тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хђчинтэй байх хугацаа 
дуусахаас ємнє тендерт оролцогч єєрийн тендерийг буцааж авсан; 

 
2. захиалагч тендер хђчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон ђед 

тендерт оролцогч: 
 

(а) тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагђй бол; 
 
(б) тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны дагуу гђйцэтгэлийн баталгааг 

ирђђлээгђй бол; 
 
(в) тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн ђнийн 

алдааны залруулгыг хђлээн зєвшєєрєєгђй бол. 
 

Энд тодорхойлогдсон нєхцєлђђдийн аль нэг нь ђђссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгђй мєнгєн 
дђнтэй тэнцэх тєлбєр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хђлээн авсан даруй 
засгийн газрын бондыг ђл маргалдах журмаар шилжђђлнэ. 
 
Энэхђђ баталгаа нь [огноог оруул] єдрийг дуустал хђчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон 
аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ѐстой. 
 
Та бђхнийг хђндэтгэсэн, 
 
Банк/Биржийн эрх бђхий албан тушаалтны гарын ђсэг: 
Албан тушаал, нэр: 
 
Банк/Биржийн  тамга:  
 
Огноо:  
 
Хаяг: 

  

                                                 
6  Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зєвшєєрєх чєлєєтэй хєрвєх валютаар илэрхийлж, үсгээр болон 

тоогоор заана. Энэ дүн нь тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны 21.1-д заасантай ижил байна. 
7    Засгийн газрын бондны эргэн төлөгдөх хугацаа нь тендер нээх өдрөөс хойш 3-с доошгүй сарын дараа байна.   
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МАЯГТ №: ТМ-4 

 
 

ёЙЛДВЭРЛЭГЧ/ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ  
 
[Тендерт оролцогч энд заасан зааврын дагуу ђйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчаар энэ маягтыг 
бєглђђлсэн байна. Энэхђђ итгэмжлэлийг ђйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагч ийн албан бланкан дээр 
бичиж, тђђнийг тєлєєлєх эрх бђхий этгээд гарын ђсэг зурсан байна. ТШѓ-д шаардсан тохиолдолд 
тендерт оролцогч ђђнийг тендерийн хамт ирђђлнэ.] 
 

Огноо: [тендер ирђђлсэн  (єдєр, сар, он)] 
НТШ-ын дугаар: [оруул:тендер шалгаруулалтын дугаар] 

Хувилбарын дугаар: [оруул:энэнь хувилбарт тендер бол ялгах дугаар] 
 
(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга ____________________________танаа 
 
 
Бид, [оруул: ђйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бђтэн хаяг]-д байршилтай [оруул: ђйлдвэрлэгч/гэрээт 
борлуулагчийн бђрэн нэр] нь [оруул: ђйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг барааны тєрєл]-ийг албан ѐсоор 
ђйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг бєгєєд, ђђгээр  [оруул: тендерт оролцогчийн бђтэн нэр] компанид  бидний 
ђйлдвэрлэсэн/борлуулсан [оруул: барааны нэр ба товч тодорхойлолт], барааг санал болгосон тендер 
ирђђлж, улмаар хэлэлцээр хийн гэрээ байгуулахыг зєвшєєрч байна.  
 
Бид дээр дурдсан компанийн санал болгосон барааны хувьд Гэрээний ерєнхий нєхцєлийн 14-д 
заасны дагуу чанарын баталгааг бђрэн гаргаж байна.  
 
 

ёйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн нэр:  
 
Эрх бђхий албан тушаалтны гарын ђсэг, тамга:  
 
Албан тушаал, нэр:  
 
Хаяг: 
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5. Чадварын мэдээлэл ирђђлэх маягтууд 
 

МАЯГТ №: ТМ-5А 

Санал болгож буй туслан гђйцэтгэгч 
 

 Зђйл Туслан гђйцэтгэгчийн нэр Бђртгэгдсэн газар болон 
чадавхи 
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МАЯГТ №: ТМ-5Б 
 

Ижил тєрлийн гэрээ гђйцэтгэсэн туршлага 
 

Тендерт оролцогч эсхђл тђншлэлийн гишђђний нэр 

 
Гэрээ тус бђрээр маягтыг бєглєнє. 

 

1. Гэрээний дугаар  

 Гэрээний нэр  

 Улсын нэр 

2. Захиалагчийн нэр 

3. Захиалагчийн хаяг 

4. ТББ-д тодорхойлсон гэрээтэй холбогдох ижил тєрлийн болон бусад онцлог 
 

5. Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) 

ёндсэн нийлђђлэгч       Туслан гђйцэтгэгч      Тђншлэлийн гишђђн 

6. Гэрээ/туслан гђйцэтгэх гэрээ/тђншлэл дэх хувьд ногдох гэрээний дђн/-ний ђнийн 
дђн (гэрээ байгуулагдах эсхђл дуусгавар болсон ђеийн мєнгєний нэгжээр 
илэрхийлсэн гэрээний дђн байна) 
Мєнгєний нэгж Мєнгєний нэгж Мєнгєний нэгж 

7. Гэрээний дђн: _______;  Туслан гђйцэтгэх гэрээ: _______;  Тђншлэл дэх 
хувьд ногдох гэрээний дђн: _______; 

8. Гэрээ байгуулсан/дуусгавар болсон огноо 

9. Гэрээ нь хуваарьт хугацаанаас _____ сарын ємнє/дараа дууссан. (хэрэв хоцорч 
дууссан бол тайлбарлах) 
 

10. Гэрээ нь гэрээний ђндсэн ђнийн дђнгээс _________ дутуу/илђђ дђнгээр дуусгавар 
болсон.  (хэрэв илђђ гарсан бол тайлбарлах) 
 

11. Тусгай техникийн шаардлагууд. 
 

12. Нийт гэрээний ђнийн дђнд туслан гђйцэтгэх гэрээгээр гђйцэтгэсэн ажлын эзлэх 
дундаж хувийн жин, тухайн гэрээний уг сурвалжийг тусгах. 
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МАЯГТ №: ТМ-5В 
 

Нэгдсэн хђснэгт:  Одоо хэрэгжиж буй гэрээ 
Тендерт оролцогч эсхђл тђншлэлийн гишђђний нэр 

 
Тендерт оролцогч болон тђншлэлийн гишђђн бђр єєрсдийн хэрэгжђђлж буй буюу 

одоо гђйцэтгэж буй бђх гэрээний талаар мэдээлэл ирђђлнэ.   
 
Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжђђлэх чадавхигђй болсон эсхђл ажил дуусгавар 

болсон гэрчилгээ буюу ажил хђлээлцсэн актаа хђлээн авч байгаа гэрээний хувьд 
хамаарахгђй. 
 

Гэрээний нэр Захиалагч, 
холбоо барих 
хаяг/утас/факс 

Гэрээний ђнийн 
дђн  

Гэрээг 
дуусгахаар 
тєлєвлєсєн 

хугацаа 

Дараагийн 6 
сард нэхэмжлэх 
ђнийн дђнгийн 
сарын дундаж  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

бусад.     
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МАЯГТ №: ТМ-5Г 
 

Санхђђгийн чадавхи 
Тендерт оролцогч эсхђл тђншлэлийн гишђђний нэр 

 
Тендерт оролцогч тђншлэлийн гишђђн бђрийг оролцуулан ТОѓЗ-ны 18.2 (a) заалт 
болон тђђнд харгалзах ТШѓХ-д заасан шаардлагыг хангаж буйг харуулсан санхђђгийн 
мэдээллийг ирђђлнэ. Тендерт оролцогч эсхђл тђншлэлийн гишђђн бђр энэ маягтын дагуу 
єєрийн холбогдох мэдээллийг ирђђлнэ. Шаардлагатай бол банкны мэдээллийн 
хђснэгтийг тус тусдаа бєглєнє. Татварын албанд тушаасан (Захиалагч шаардсан бол 
аудитаар баталгаажуулсан байх) санхђђгийн тайланг нотлох баримт болгон энд 
хавсаргана. 
 

Банк Банкны нэр 

 Банкны хаяг 

  

 Утас Холбоо барих ажилтны нэр, 
албан тушаал 

 Факс Телекс 

 
Сђђлийн 5 хђртэлх жилийн хугацааны нийт хєрєнгє болон эх ђђсвэрийг тєгрєгєєр 
илэрхийлнэ. 
   

Санхђђгийн 
мэдээлэл 
/ам.доллараар/ 

 
Сђђлийн 5 хђртэлх жилийн хугацаанд 

Тєлєвлєсєн: 
Дараагийн 2 
жилийн 
хугацаанд 

 5 4 3 2 1 1 2 

1.  Нийт 
хєрєнгє 

       

2.  Эргэлтийн 
хєрєнгє 

       

3.  Нийт єглєг        

4.  Эргэлтийн 
єглєг 

       

5.  Татварын 
ємнєх ашиг 

       

6.  Татварын 
дараах ашиг 
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Санал болгож буй санхђђгийн эх ђђсвэр буюу ТОѓЗ-ны 18.2 (a) заалт болон тђђнд 
харгалзах ТШѓХ-д заасан шаардлагыг ханган гэрээг гђйцэтгэх явцад хђрэлцэхђйц 
эргэлтийн хєрєнгийн эх ђђсвэртэйг харуулсан хєрвєх хєрєнгє, зээл авах боломж буюу 
зээлжих баталгаажсан эрх болон бусад санхђђгийн хэрэгслийг тодорхойлно. 
   

Эргэлтийн хєрєнгє, санхђђгийн бусад эх ђђсвэр Дђн  

1.  

2.  

3.  

 
ТОѓЗ-ны 18.2 (a) заалт болон тђђнд харгалзах ТШѓХ-д заасан хугацааны (тендер 
оролцогч эсхђл тђншлэлийн гишђђн бђр) аудитаар баталгаажсан санхђђгийн тайлан, 
тђђнд хийсэн тайлбарыг хавсаргана.   
 
Хэрэв тендерт оролцогчийн улсын хуулиар аудитын баталгааг шаарддаггђй бол хувийн 
байгууллагын санхђђгийн тайланг эрх бђхий бђртгэгдсэн нягтлан бодогч болон 
татварын байгууллагын тодорхойлолтын хуулбарыг хавсаргана. 
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МАЯГТ №: ТМ-5Д 

 
Ажиллах хђчний чадавхи 

 
Тендерт оролцогчийн нэр 

 
Тендерт оролцогч нь гэрээний удирдлага болон хэрэгжилтийг хариуцан ажиллахтай 
холбогдох ур чадвар, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан, хамгийн багадаа 2 хђний 
нэрийг албан тушаал тус бђрт дэвшђђлнэ.  Нэр дэвшигч бђрийн ажлын туршлагын 
талаарх мэдээллийг тус тусад нь гаргаж ирђђлнэ.   
 
Тендерт оролцогч нь гэрээг удирдах, хэрэгжилтийн зохион байгуулах хувилбарт нэр 
дэвшигчийн ажлын туршлага, ур чадварын талаарх мэдээллийг мєн ирђђлнэ. 
 
 

1. Албан тушаал 

 ёндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 

2. Албан тушаал 

 ёндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 

3. Албан тушаал 

 ёндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 

4. Албан тушаал 

 ёндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 
 

 
 
 
 
 

МАЯГТ №: ТМ-5Е 
 

  Шинэчилсэн ђнийн хуваарь 
 

Шинэчилсэн ђнийн хуваарь нь (хэрэв єєрєєр заагаагђй бол) гэрээний нэг хэсэг болох 
бєгєєд нийлђђлэгчийн ирђђлсэн тендер дэх ђнийн хуваариас ялгаатай байвал тђђнийг 
орлоно.  Энэ шинэчилсэн ђнийн хуваарь нь ТОѓЗ-ны 18.3, 24.2, болон 33.1 дђгээр зђйлд 
заасны дагуу аливаа залруулга, тохируулгыг тусгана. 

 
 
 
 
 
 
 
 

МАЯГТ №: ТМ-6 
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Эмийн бђтээгдэхђђний сертификатын загвар 

Эмийн бђтээгдэхђђний сертификат1 

 
Энэ сертификат нь ДЭМБ-ын санал болгосон форматад нийцэж байгаа болно.  
 
Сертификатын дугаар:   
 
Экспортлогч (сертификатыг олгосон) улс:   
 
Импортлогч (хђлээн авагч) улс:  
 
1. Эмийн нэр болон тунгийн хэмжээ : 

  
1.1 ёндсэн ђйлчлэгч бодис2 болон нэгж  тунгийн хэмжээ3. 
  
  
Бђрэлдэхђђний бђрэн чанарын болон оролцогч бодисын талаар тайлбарыг4 ђзнэ ђђ.  
1.2 Энэхђђ бђтээгдэхђђнд импортлогч орны худалдаанд гаргах лиценз олгогдсон уу ?5 
тийм/ђгђй  
1.3 Энэхђђ бђтээгдэхђђн нь экспортлогч орны худалдаанд гардаг уу ?   
тийм/ђгђй/мэдэхгђй  
Хэрэв 1.2-т “тийм” хариултыг сонговол 2A-г ђргэлжлэн бєглєж 2Б-г алгасах. 
Хэрэв 1.2-т “ђгђй” хариултыг сонговол 2Б-г ђргэлжлэн бєглєж 2А-г алгасах6  
2A. 1 Бђтээгдэхђђний лицензийн дугаар ба олгосон єдєр: 
  
2A.2 Бђтээгдэхђђний лиценз7 эзэмшигч (нэр ба хаяг): 
  
  
2A.3 Бђтээгдэхђђний лиценз эзэмшигчийн статус8: a/б/в  
2A.3.1 б болон в заалтыг сонгосон бђлгийн ђйлдвэрлэгч байгууллагын нэр ба хаяг:9  
  
  
2A.4 Чанарын баталгаажилтын иж  бђрдэл тогтолцоотой юу ?10 тийм/ђгђй   
2A.5 Бђтээгдэхђђний мэдээлэл нь лицензийн шаардлагыг хангасан уу ?11 
тийм/ђгђй/шалгагдаагђй  
2A.6 Хэрэв лиценз эзэмшигчээс єєр бол сертификат авах хђсэлт гаргагч (нэр ба хаяг ):12 

2Б. 1 Сертификат авах хђсэлт гаргагч  (нэр ба хаяг ): 
2Б.2 Хђсэлт гаргагчийн статус: a/б/в   
2Б.2.1 б болон в заалтыг сонгосон бђлгийн ђйлдвэрлэгч байгууллагын нэр ба хаяг:9 

  
  
2Б.3 Яагаад худалдаанд гарах эрхгђй вэ ?  
Шаардлагагђй/шаардаагђй/тєлєвлєж буй/татгалзсан  
2Б.4 Тусгай тэмдэглэгээ: 13 

3. Сертификат олгогч эрх бђхий этгээдээс бђтээгдэхђђнийг ђйлдвэрлэгч  ђйлдвэрт тогтсон 
хугацаанд хяналт шалгалт явагддаг уу ? 

тийм/ђгђй/бєглєх боломжгђй14 
Хэрэв шаардлагагђй бол асуулт 4-т шилжих 

3.1 Тогтмол хяналтын ђе (жил):   
3.2 Бђтээгдэхђђнийг ђйлдвэрлэгч ђйлдвэр нь шалгагдсан уу ?  
 тийм/ђгђй   
3.3 ёйлдвэр болон тђђний ђйл ажиллагаа нь ДЭМБ-ийн GMP стандартаар баталгаажсан уу 
?15 

 тийм/ђгђй/бєглєх боломжгђй16  
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4. Сертификат авах хђсэлт  гаргагчийн бђтээгдэхђђн ђйлдвэрлэлтийн  мэдээлэл нь сертификат 
олгогчийн шаардлагыг хангасан уу ? 11 
 тийм/ђгђй    

Хэрэв ђгђй бол шалтгааныг тайлбарлах:   
  
Сертификат олгогчийн хаяг:   
Утасны дугаар:   Факсын дугаар:   
 
Эрх бђхий этгээдийн нэр:  
  
Гарын ђсэг: 
  
Огноо ба тамга: 
  
Ерєнхий заавар 
 
Схемийг мєрдєх болон хђснэгтийг бєглєхєд шаардлагатай бђрэн мэдээллийг гарын авлагаас ђзнэ ђђ.  
 
Хђснэгтийг компьютероор бєглєх нь тохиромжтой. Тђђнийг гар бичмэлээр бус хэвлэмэл байдлаар 
бєглєж ирђђлнэ. 
 
Шаардлагатай мэдээлэл, тэмдэглэгээг нэмэлт хуудас ашиглан бичиж хавсаргана уу. 
 
Тайлбар бичиг   

1. ДЭМБ-аас зєвлємж болгосон энэхђђ сертификат нь эмийн бђтээгдэхђђн болон сертификат 
авах хђсэлт гаргагчийн статусыг тодорхойлно. Тухайн  бђтээгдэхђђний тун болон эмийн 
хэлбэр єєрчлєлт бђрийн хувьд тђђний ђйлдвэрлэлийн арга ба тђђнд зєвшєєрєл олгосон 
мэдээлэл ялгаатай байх тул  сертификат нь зєвхєн тухайн нэг бђтээгдэхђђнд олгогдоно. 

2. Аль болох олон улсын нэршил эсхђл ђндэсний патентийн бус нэршлийг хэрэглэх  
3. Эмийн хэлбэрт орсон бодисуудын жагсаалтыг сертификат дээр тэмдэглэх буюу хавсаргана. 

1) Бодисуудын тоо хэмжээний талаарх дэлгэрэнгђй мэдээлэл оруулах нь сайн боловч 
бђтээгдэхђђний лиценз эзэмшигчтэй хэрхэн тохиролцсоноос хамаардаг. 

2) Бђтээгдэхђђний лицензээр эмийн борлуулалт, тђгээлт, эсхђл хэрэглээний талаар ямар 
нэгэн хязгаарлалт байгаа бол энэ тухай мэдээллийг хавсаргах 

3) Цаашид 2А ба 2Б хэсгђђдийн аль нэг нь бєглєгдєнє. 
4) Лиценз нь нєхцєлтэйгєєр єгєгдсєн буюу хараахан зєвшєєрєгдєєгђй байгаа бол энэ тухай 

дурдах 
5) Тухайн этгээд бђтээгдэхђђнийг зах зээлд нэвтрђђлэхэд ямар ђђрэгтэй болохыг 

тодоройлох:  
(а) эмийг тунгийн хэлбэрээр ђйлдвэрлэгч 
(б) ђйлдвэрлэгдсэн эмийг тунгийн хэлбэрээр савлаж болон эсхђл хаягладаг 
(в) дээрхийн алинд ч оролцдоггђй 
6) Энэ мэдээлэл нь зєвхєн бђтээгдэхђђний лиценз эзэмшигчийн зєвшєєрлєєр, бђртгэгдээгђй 

эмийн хувьд єргєдєл гаргагчийн зєвшєєрлєєр єгєгдєнє. Энэ хэсгийг бєглєєгђй бол 
холбогдох талууд энэ мэдээллийг оруулахаар зєвшилцєлд хђрээгђй гэж ђзнэ. 
ёйлдвэрлэлийн байршлын талаарх мэдээлэл нь бђтээгдэхђђний лицензэд багтдаг болохыг 
анхаарах. Хэрэв ђйлдвэрлэлийн байршил єєрчлєгдсєн бол лицензэд єєрчлєлт оруулах 
шаардлагатай эсхђл тэрээр хђчингђйд тооцогдоно.   

7) Энэ эмийн лиценз олгосон техник ђндэслэлийг нэгтгэн харуулсан ђндэсний эмийн 
зохицуулах албаны гаргасан баримт бичиг байна. 

8) Энэ нь ђндэсний эмийн зохицуулах албаны баталсан бђтээгдэхђђний шинж чанарын 
нэгтгэл зэрэг бђтээгдэхђђний мэдээлэлд хамаарна.  

9) Энэ тохиолдолд сертификат олгох зєвшєєрлийг бђтээгдэхђђний лиценз эзэмшигчээс 
авсан байх шаардлагатай 

10) Хђсэлт гаргагч бђртгэл шаардахгђй хэлбэрийг сонгосон шалтгааныг заана уу:  
(а) эийн бђтээгдэхђђнийг тодорхой нєхцєлд хийгдэх эмчилгээнд зориулж бђтээсэн, тухайлбал 
экспортлогч оронд єргєн тархаагђй євчинд зориулсан      
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(б) халуун орны нєхцєлд тогтвортой байх чанарыг нь нэмэгдђђлэх шаардлагыг харгалзан 
бђтээгдэхђђнийг єєрчилсєн    
(в) импортлогч оронд хэрэглэхийг зєвшєєрєєгђй эмийн туслах бодисыг хасаж 
бђтээгдэхђђнийг єєрчилсєн   
(г) ђндсэн ђйлчлэгч бодисын ялгаатай хэмжээний дээд хязгаарт нийцђђлэн бђтээгдэхђђнийг 
єєрчилсєн     
(д) бусад шалтгааныг бичих  
11) Хамаарахгђй гэдэг нь ђйлдвэрлэгч нь сертификат олгох улсад байрладаггђй бєгєєд 

шалгалт туршилтыг ђйлдвэрлэгчийн орны байгууллага гђйцэтгэхийг хэлнэ. 
12) Энэ сертификатад орсон эмийн чанарын хяналт, ђйлдвэрлэлийн шаардлага нь ДЭМБ-ын 

эмийн шинжилгээний хорооны 32-дахь тайланд тусгагдсан. ДЭМБ-ын биологийн 
бђтээгдэхђђний стандартчиллын шинжээчийн хороо нь биологийн бђтээгдэхђђнийг 
тусгайлан авч ђзэхээр зєвлємж гаргасан.  

13) Энэ хэсгийг бђтээгдэхђђний лиценз эзэмшигч эсхђл єргєдєл гаргагч дээрх тайлбар 7-д 
заасан \б\ эсхђл \в\-д хамаарах тохиолдолд бєглєнє. Ялангуяа бђтээгдэхђђний 
ђйлдвэрлэлд гадаадын этгээд оролцсон тохиолдолд энэ нь маш чухал. Энэ тохиолдолд 
хђсэлт гаргагч эцсийн бђтээгдэхђђний ђйлдвэрлэлийн ђе шат бђхэнд оролцсон гэрээлэгч 
талуудын ђђрэг хариуцлагыг тодорхойлоход шаардлагатай болон эдгээр талуудад 
хийгдсэн шалгалтын мєн чанар, хђрээг тогтоох мэдээллийг гаргаж эрх бђхий 
байгууллагад ирђђлнэ.                                                                
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ТАВДУГААР БёЛЭГ.  

 
 

НИЙЛёёЛЭЛТИЙН ШААРДЛАГЫН ХУВААРЬ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 
НИЙЛёёЛЭЛТИЙН ШААРДЛАГЫН ХУВААРЬ БЭЛТГЭХ САНАМЖ 

 
Нийлђђлэлтийн шаардлагын хуваарьт бараа тус бђрийн хувьд нийлђђлэгдсэн байх хугацаа 

болон тухайн нэр тєрлийн онцлогийг харуулсан техникийн тодорхойлолттой уялдсан товч тайлбар, 
тоо хэмжээг оруулна.  

 
Нийлђђлэлтийн шаардлагын хуваарьт эм, эмнэлгийн хэрэгслийн олон улсын нэршил /INN/ 

эсхђл ерєнхий нэр (холимог эмийн хувьд оролцсон бодис тус бђрийн нэр), бодис тус бђрийн тун 
(метрийн нэгжээр), нэгж эмийн хэлбэр (шахмал, капсул, тарил/уусмал г.м), боодлын хэмжээ болон 
тоо ширхэгийг тусгана.  

 
Зарим тохиолдолд нийлђђлэгч нэгж эмийн тоо ижил боловч боодлын хэмжээ єєр бараа санал 

болгоход харилцан ђл ойлголцлоос сэргийлж нийлђђлэлтийн шаардлагын хуваарьт нэгж болон 
боодлын нийт дђнг тус бђрт нь шаардаж болно. Нийлђђлэлтийн шаардлагын хуваарьт дурдсан 
боодлын хэмжээг єєрєєр санал болгох боломжтой эсэхийг тусгайлан заах шаардлагатай.  

 
Нийлђђлэлтийн хуваарьт гэрээ байгуулагдсан єдрєєс хойшхи 7 хоногоор  хэмжсэн хугацааг 

заах ба энэ нь бараа нийлђђлэгдсэн байх хугацааг харуулах ба энэ нь  EXW нєхцєлийн хувьд 
захиалагчийн агуулах эсхђл CIP нєхцєлийн хувьд заасан газар хђртлэх хугацаа байна.   
 

№ 
Барааны нэр, товч 

тодорхойлолт 
Тун 

Тоо 
хэмжээ 

Нийлђђлэлтийн хуваарь 
(7 хоногоор) 

Тээврийн хэрэгслийн 
хэлбэр 
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ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БЭЛТГЭХ САНАМЖ 
 

Ойлгомжтой тодорхой бичигдсэн техникийн тодоройлолт нь захиалагчийн шаардлагад 
бодитой нийцсэн тендер боловсруулж єрсєлдєх боломжийг тендерт оролцогчдод олгодог.  
 

Энэ бђлэгт оруулсан жишиг заалт нь гарын авлага, зааварчилгаа болоход зориулагдсан 
болно. Техникийн тодорхойлолтыг худалдан авах ажиллагаа тус бђрийн онцлогоос хамаарч 
захиалагч ялгаатайгаар бэлтгэн тухайн тендерийн баримт бичигт тусгах тул энд заасан жишиг заалт, 
бичвэрийг шууд ђгчлэн ашиглах албагђй.  
 

Чадвартай тендерт оролцогчдын дунд нээлттэй тендер шалгаруулалтыг явуулахад техникийн 
тодорхойлолт нь єрсєлдєєнийг аль болох єрнђђлэх боломжийг хангасан байдлаар бэлтгэгдэх ѐстой.  
 

Техникийн тодорхойлолтод GMP-ийн  шаардлагууд, фармакопейн стандарт, нэршил ба 
бђтээгдэхђђнд тавигдах шаардлага буюу тайлбар, хђчинтэй хугацаа, баглаа боодол болон хаяглах 
заавартай холбоотой мэдээллийг оруулахаас гадна бђтээгдэхђђний чанарыг илтгэх GMP болон 
чанарын баталгааны сертификат, тђђнчлэн тендерийн хамт, мєн ачилтын явцад ирђђлэх бусад 
нотлох баримт зэрэгт тавигдах шаардлагуудыг энд тодорхойлсон байдаг.  
 

Зєвхєн ингэж тодорхой зааснаар худалдан авах ажиллагааны хэмнэлт, ђр ашиг, шударга байх 
зорилтууд биелэгдэж, ирсэн тендерђђд шаардлагад нийцэх боломжтой болж, улмаар тендерђђдийг 
ђнэлэхэд тус дєхєм болох юм.   
 

Хэрэв барааны нэр тєрєл, багц тус бђрт баглаа боодол, хаяглалтын тусгай шаардлага 
тавигдах бол тђђнийг нийлђђлэлтийн шаардлагын хуваарь хэсэгт заах бєгєєд харин ерєнхий 
техникийн тодорхойлолтыг харуулсан энэ хэсэгт нийлђђлэгдэх бђх бараанд тавигдах баглаа боодол, 
хаяглалтын нийтлэг шаардлагуудыг зааж єгнє.  

 
 
 
 
 

Техникийн тодорхойлолт 
 

[Тендерийн баримт бичигт оруулвал зохих техникийн тодорхойлолтыг захиалагч боловсруулж энд 

бичнэ. Худалдан авах эмийн жишиг техникийн тодорхойлолт болон багцлах жишгийг ұргұн 

хэрэглэгддэг зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр тұрұлд үндэслэн хавсаргав.] 
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Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн жишиг техникийн тодорхойлолт 

 
1. Бђтээгдэхђђний 

болон  баглаа 
боодлын 
тодорхойлолт  

а. Тендерийн урилгын дагуу захиалагчийн худалдан авах эм нь 
эмийн улсын бђртгэлд бђртгэгдсэн,  эмнэлгийн хэрэгсэл нь 
зайлшгђй шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалтад 
орсон байна.  
Савлагаа, шошгоны стандарт нь ДЭМБ-ийн  эм 
ђйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, хяналтын дђрэм (GMP)-
ийн хамгийн сђђлийн шаардлагуудыг бђрэн хангасан байна. 
Мансууруулах, сэтгэц нєлєєт эмийг нийлђђлэх тендерт 
оролцогч тђђнийг импортлох тусгай зєвшєєрєл авсан байна.   

 
 б. Бђтээгдэхђђний тодорхойлолтод эмийн хэлбэр /шахмал, 

тарил/уусмал болон нунтаг, тосон тђрхлэг гэх мэт/ болон 
найрлага, тун хэмжээ /олон улсын нэгж {IU}, мг, процент)-г 
заана.  

 
 в. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон тђђний савлалт, хаяглалтын 

материал нь (шил, хуванцар сав гэх мэт) тээвэрлэлтийн явц, 
хадгалалтын ђеийн шаардлага, тђђнчлэн Монгол орны цаг 
агаарын нєхцєлд тохирсон байна. Бђх савлагаа нь Монгол 
Улсын холбогдох эрх бђхий байгууллагаар баталгаажсан эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийг ђйлдвэрлэх, савлах стандартыг хангаж 
дахин савлах боломжгђйгээр битђђмжлэгдсэн байна. 
Захиалагч аливаа нэмэлт шаардлагыг тусгайлан 
тайлбарласан байна. 

 
 г.  Шошго болон хэрэглэх заавар нь захиалагчийн тусгайлан 

заасан хэл дээр байна. 
 

 д. Хєлдєєх эсхђл тодорхой хэмийг тогтвортой байлгах зэрэг 
хадгалалтын тусгай горим шаардагдах эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн шошго болон  сав, баглаа боодолд ђђнийг 
тусгайлан зааж тээвэрлэлтийн явцад мєрдєнє. 

 
 е. Гэрээ байгуулах эрх авсан нийлђђлэгч захиалагч шаардсан 

тохиолдолд тухайн бђтээгдэхђђний тайлбар зааварчилгааг 
тендерийн хэл дээр хєрвђђлнэ. 

 
2. Хаяглах заавар  2.1 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн ђндсэн савлагаан дээрх шошго нь GMP 

стандартыг хангасан байх бєгєєд дараах мэдээллийг агуулсан 
байна: 

1) Олон улсын нэр (INN) болон худалдааны нэрийн дээр 
байнга бичигдэх ерєнхий нэршлийг бичсэн байна. 
Худалдааны нэр нь ерєнхий нэршлээс илђђ тод ба том 
бичигдэх ѐсгђй; 

2) Эмийн хэлбэр (шахмал, тарил/уусмал...); 
3) ђндсэн ђйлчлэгч бодис, тђђний нэгж тун дахь хэмжээ; 
4) зохих фармакопейн стандарт; 
5) захиалагч шаардлагатай гэж ђзвэл захиалагчийн тэмдэг, 

код, бђртгэлийн дугаар; 
6) баглаа бђр дэх бђтээгдэхђђний орц хэмжээ; 
7) хэрэглэх заавар; 
8) хадгалалтын онцгой нєхцєл /шаардлага; 
9) цувралын дугаар; 
10) ђйлдвэрлэсэн огноо болон хђчинтэй байх хугацаа 
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(кодоор бус ђсгээр тодорхой бичих); 
11) ђйлдвэрийн нэр ба хаяг; 
12) бусад шаардлагатай сануулга. 
 

 1.2 Гаднах савлагааны дээр дээрх мэдээллийг мєн тэмдэглэсэн байна. 
 

3. Сав, баглаа 
боодлын таних 
тэмдэг 

3.1 Бђх баглаа боодолд доорх мэдээллийг тусгана: 
1) захиалагчийн бђртгэлийн дугаар; 
2) эмийн ерєнхий нэршил; 
3) эмийн хэлбэр (шахмал, тарил/уусмал...); 
4) ђйлдвэрлэсэн огноо болон хђчинтэй байх хугацаа 

(кодоор бус ђсгээр тодорхой бичих); 
5) цувралын дугаар; 
6) нэгж  боодол дахь тоо хэмжээ ; 
7) хадгалалтын тусгай заавар; 
8) ђйлдвэрийн нэр ба хаяг; 
9) бусад шаардлагатай мэдээлэл. 
 

 3.2 Боодол бђр нь нэгээс илђђгђй бђтээгдэхђђний цувралыг агуулсан 
байна. 

 
4. Онцлог таних 

тэмдэг 
4.1 Захиалагч нь нийлђђлж буй бђтээгдэхђђний сав баглаа боодол, 

хаяганд єєрийн таних тэмдгийг тусгуулах шаардлагыг техникийн 
тодорхойлолтод тусгах замаар нийлђђлэгчид тавьж болно. Тђђний 
загвар болон дэлгэрэнгђй тайлбарыг захиалагч тендер 
шалгаруулалтын ємнє бэлэн болгосон байх бєгєєд гэрээ байгуулах 
эрх олгох ђед эцэслэн баталгаажуулж нийлђђлэгчид єгнє.  

 
5. Барааны 

чанарын 
баталгааны 
стандарт 

 

5.1 Шалгарсан тендерт оролцогч шаардсан тохиолдолд захиалагчид 
дараах мэдээлэл,  баримт бичгийг ирђђлнэ: 

 
1. нийлђђлэгдэж буй бараанд хамаарах эмийн нэр тєрєл 

бђрийн тоо хэмжээ, химийн шинжилгээ, ариун чанар, 
халууруулах чанар, хоруу чанарын болон бусад 
шинжилгээний талаар ДЭМБ-ын жишиг цувралын 
болон бђтээгдэхђђний сертификат; 

2. аль нэг эсхђл бђх  шинжилгээний аргачлал (GMP эсхђл 
ISO); 

3. аль нэгэн онцгойлсон эмийн био-хђртээмж болон/эсхђл 
био-эквивалентын нотолгоо; Энэ мэдээллийг зєвхєн 

хатуу нууцлалын доор ирђђлнэ. 
4. худалдаанд зориулсан савлалттай холбогдуулж 

хђчинтэй байх хугацаа дуусах огноо болон тогтвортой 
чанарыг илэрхийлсэн бусад ђзђђлэлтийг тодорхойлсон 
ђндэслэл 

5. барааны дээж. 
 

5.2 Шалгарсан тендерт оролцогч нь захиалагч шаардсан тохиолдолд 
ђйлдвэрлэлт нь GMP-ийн хадгалалтын шаардлагууд болон чанарын 
хяналтын механизмд нийцэж буй эсэхтэй танилцуулах зорилгоор 
тђђнийг ђйлдвэрлэлийн болон агуулахын байранд нэвтрэх 
боломжоор хангана. 
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Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг багцлах санамж 

 
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах ажиллагааны хувьд салбарын онцлог шинж 

чанараас шалтгаалан зєвхєн бђтээгдэхђђний нэр тєрєлд ђндэслэсэн стандарт ангиллыг ашиглаж 
бђтээгдэхђђний багцыг єрсєлдєєнийг хангахуйцаар оновчтой тодорхойлоход хђндрэлтэй байдаг.  

 
Тиймээс эмђђдийг фармакологийн буюу євчний ангиллаар, эмнэлгийн хэрэгслийг тухайн 

бараа хэрэглэгдэх нарийн мэргэжлийн тусламжийн тєрлєєр багцалж болно. Мєн ижил нэр тєрлийн 
бђтээгдэхђђнийг тэдгээрийг хадгалах хугацаа, хэрэглэх хэмжээ зэргийг сайтар харгалзан багцалж 
болно. Зайлшгђй шаардлагатай эм худалдан авах ажиллагаанд ашиглаж болох багцын загварыг 
хавсралтад ђзђђллээ. Багц нь аль болох жижиг байх нь зохимжтой.  

 
Эмнэлгийн хэрэгслийг багцлахдаа Эрђђл мэндийн сайдын 2005 оны 325 дугаар тушаалаар 

баталсан зайлшгђй шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалтыг ђндэслэн дараах ангиллыг 
ашиглана. ёђнд: 

 
1) Ороох боох материал 
2) Тариур зђђ, мэс заслын хутга 
3) Оѐдлын материал 
4) Хамгаалалтын хувцас 
5) Катетер, гуурс 
6) Рентген 
7) Унтуулгын хэрэгсэл 
8) Хэт авианы хэрэгсэл 
9) Шђд, эрђђ нђђрний хэрэгсэл 
10) Нђдний хэрэгсэл 
11) Чих хамар хоолойн хэрэгсэл 
12) Уламжлалт анагаах ухаан 
13) Эх барих, эмэгтэйчђђдийн хэрэгсэл 
14) Бусад. 

 
Нэг тєрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг илэрхийлэхэд олон тооны худалдааны нэр болон 

барааны тэмдгђђд хэрэглэгддэг учир тендер шалгаруулалтын багцыг хийхдээ тухайн эмийн олон 
улсын нэршлийг ашиглах нь зђйтэй.  
 

Энэ нь мєн єрсєлдєєнийг нэмэгдђђлэхэд чухал ђђрэгтэй. Тендерт оролцогч нь техникийн 
тодорхойлолтыг хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдааны нэрээр ирђђлж шалгарсан 
тохиолдолд захиалагч тендерт оролцогчоос худалдааны нэрийн дээд талд том ђсгээр, илђђ тодоор 
олон улсын нэршил буюу ерєнхий нэрийг бђх хаяглалт дээр харуулахыг шаардах хэрэгтэй. 
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ЗУРГАДУГААР БёЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЕРѓНХИЙ НѓХЦѓЛ 
 

 
 

Гэрээний ерєнхий нєхцєлийн санамж 
 

Гэрээний ерєнхий нєхцєл болон гэрээний тусгай нєхцєлд заасан бусад баримт бичиг нь 
хоѐр талын эрх ђђргийг тодорхойлох баримт бичиг болно.  

 
Гэрээний ерєнхий нєхцєлд єєрчлєлт оруулах шаардлагатай бол тђђнийг гэрээний тусгай 

нєхцєлд тусгаж єгнє. 
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ГЭРЭЭНИЙ ЕРѓНХИЙ НѓХЦѓЛ 

 
 1. Нэр томъѐо 
  

Энэ гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъѐог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 
             

 (a) “Гэрээ” гэж захиалагч, нийлђђлэгчийн хооронд тохиролцсон 
бараа нийлђђлэх гэрээг хэлнэ. Гэрээ нь талуудын гарын ђсэг 
зурсан гэрээний маягт, тђђнийг дагалдах хавсралт, бусад  
баримт бичгээс бђрдэнэ. 

 
 (б) “Гэрээний ђнэ” гэж гэрээний дагуу гэрээний ђђргээ бђрэн 

биелђђлж хангалттай гђйцэтгэсний дагуу нийлђђлэгчид тєлєх 
ђнийг хэлнэ. 

 
 (в) “Хоног” гэж хуанлийн хоногийг хэлнэ. 

 
 (г) “Хђчинтэй болох хугацаа” Гэрээ хђчин тєгєлдєр болох єдєр. 

 
 (д) “Ашиглагч” Барааг хэрэглэх ГТН-д заагдсан эцсийн 

хэрэглэгчийг хэлнэ.  
 

 (е) “ГЕН” Гэрээний Ерєнхий Нєхцєл. 
 

 (ж) “Бараа” Гэрээний дагуу Захиалагчид нийлђђлэх бђх 
эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийг хэлнэ.  

 
 (з) “Захиалагч” гэж барааг худалдан авч буй гэрээний тусгай 

нєхцєлд нэрлэсэн байгууллагыг хэлнэ. 
 

 (и) “Бђртгэлийн гэрчилгээ” хуулийн дагуу Монгол улсад 
бђртгэгдсэн гэрээгээр нийлђђлэх барааны гэрчилгээ.  

 
 (к) “ГТН” Гэрээний Тусгай Нєхцєл.  

 
 (л) “ёйлчилгээ” гэж тээвэрлэлт, даатгал болон бусад дагалдах 

ђйлчилгээ, техникийн туслалцаа, сургалт зэрэг гэрээний дагуу 
нийлђђлэгчийн хариуцах ђйлчилгээг хэлнэ.  

 
 (м) “Байршил” ГТН-д заасан барааг хђргэх байршил.  

 
 (н) “Нийлђђлэгч” ГТН-д заагдсан бараа болон ђйлчилгээг 

гђйцэтгэх этгээдийг хэлнэ. 
 

2. ёйлчлэх хђрээ 2.1 Энэ ерєнхий нєхцєлђђд нь гэрээний бусад хэсгийн заалтаас давуу 
ђйлчлэхгђй. 

3. Барааны гарал 
ђђслийн улс  

3.1 Гэрээний дагуу нийлђђлэх бараа нь аль ч улсаас гарал ђђсэлтэй байж 
болно  

 
 
 

3.2 Барааны гарал ђђслийн улс гэдэгт барааг олборлосон, ургуулсан, 
бойжуулсан, эсхђл хийж бђтээсэн газрыг хэлнэ. Хийж бђтээсэн гэж 
ђйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхђл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, 
энэ эд ангиудын ђндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхђл ашиглалтын 
хэлбэрээс илт єєр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ. 

 
4. Стандарт 4.1 Гэрээний дагуу нийлђђлэгдэх бараа нь Техникийн тодорхойлолтод 
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заагдсан стандартад нийцсэн байна. Тусгайлсан стандарт заагдаагђй 
тохиолдолд тухайн барааны гарал ђђслийн улсын холбогдох 
стандартад нийцсэн байна. Энэ стандарт нь холбогдох байгууллагын 
хамгийн сђђлийн хђчин тєгєлдєр хувилбар байна. 

 
5. Гэрээний баримт 

бичиг, мэдээллийг 
ашиглах, хяналт 
шалгалт явуулах  

5.1 Нийлђђлэгч нь захиалагч бичгээр урьдчилан зєвшєєрєєгђй 
тохиолдолд гэрээ ба тђђний нєхцєл, эдгээртэй холбогдуулж 
захиалагчийн єгсєн техникийн тодорхойлолт, зураг, загвар, дээж 
зэрэг мэдээллийг гэрээг гђйцэтгэхээр томилогдсон ажилтнаас бусад 
этгээдэд задлаж болохгђй. Гэрээг гђйцэтгэхээр томилогдсон 
ажилтныг зєвхєн тђђний хариуцсан ажилд шаардлагатай мэдээллээр 
хангана.  

 
 5.2 Захиалагч бичгээр урьдчилан зєвшєєрєєгђй тохиолдолд, нийлђђлэгч 

ГЕН-ийн 5.1-т дурдсан баримт бичиг болон мэдээллийг гэрээ 
гђйцэтгэхээс бусад зорилгоор ашиглахгђй. 

 
 5.3 ГЕН-ийн 5.1-т дурдсан гэрээнээс бусад  баримт бичиг захиалагчийн 

ємч хэвээр ђлдэх ба хэрэв захиалагч хђсвэл нийлђђлэгч гэрээний 
ђђргээ гђйцэтгэж дуусмагц (бђх хувийг) захиалагчид буцааж єгнє.  

 
 5.4 Захиалагч нийлђђлэгчийн гэрээний гђйцэтгэлд хамаарах данс, 

бђртгэлийг шалгах эрхтэй ба аудитор томилж эдгээр данс, бђртгэлд 
хєндлєнгийн шалгалт хийлгэх эрхтэй. 

 
6. Бђртгэлийн  
      гэрчилгээ 

6.1 Гэрээгээр нийлђђлэгдэх эм нь Монгол улсын хуулийн дагуу 
бђртгэгдсэн байна.  

 
 6.2 Эмэнд бђртгэлийн гэрчилгээ аваагђй бол Монгол улсын хуулийн 

дагуу бђртгэгдсэн мэдэгдэлийг эрх бђхий этгээдээс авснаар гэрээ 
хђчин тєгєлдєр болно. 

 
7.  Зохиогчийн болон 

оюуны ємчийн эрх  
7.1 Бараа, эсхђл тђђний эд ангийг ємчлєх, ашиглахад патент, 

худалдааны тэмдэг, зураг тєслийн эрх гэх мэт оюуны ємчийн эрхийг 
захиалагч болон нийлђђлэгч зєрчсєн хэмээн гуравдагч этгээдийн 
нэхэмжилсэн гомдлыг нийлђђлэгч барагдуулж холбогдон гарах 
зардлыг хариуцна.   

 
8. Гђйцэтгэлийн  
      баталгаа  

8.1 Нийлђђлэгч гэрээний тусгай нєхцєлд заасан дђн бђхий гђйцэтгэлийн 
баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хђлээн авснаас 
хойш 21 хоногийн дотор захиалагчид єгнє.  

 
 8.2 Нийлђђлэгч гэрээний ажлаа дуусгаж чадаагђйгээс захиалагчид учрах 

хохирлыг нєхєж барагдуулахад уг баталгаа зориулагдана. Гэрээний 
гђйцэтгэлийг ГЕН-ийн 20.2-ын дагуу сунгахад нийлђђлэгч мєн 
хугацаагаар гђйцэтгэлийн баталгааны хђчинтэй хугацааг сунгана. 

 
 8.3 Гђйцэтгэлийн баталгаа нь гэрээний, эсхђл захиалагч хђлээн 

зєвшєєрєх чєлєєтэй хєрвєх валютаар захиалагч хђлээн зєвшєєрєх 
дараах тєрлийн баталгаа байна. ёђнд: 

  
 (а)  Тендерийн баримт бичгийн Бђлэг VII-д заасан   маягтаар 

гаргасан банкны баталгаа, эсхђл 
 
(б)  Засгийн газрын бонд эсхђл 
 
(в)  Засгийн газрын хђлээн зєвшєєрсєн ђнэт цаас  
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 8.4 Нийлђђлэгч гэрээний ажлыг дуусгавар болгосноос хойш 30 

хоногийн дотор захиалагч гђйцэтгэлийн баталгааг хђчингђй 
болгоно. 

 
9. Шалгалт болон 

туршилт  
9.1 Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах 

зорилгоор захиалагч, эсхђл тђђний тєлєєлєгч барааг шалгах, 
турших эрхтэй.  

  
 Гэрээний тусгай нєхцєлд эсвэл техникийн тодорхойлолтод захиалагч 

ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. Захиалагч 
шалгалт, туршилт хийхээр томилсон тєлєєлєгч(д)ийг нийлђђлэгчид 
бичгээр мэдэгдэнэ.  

  
10. Баглаа боодол

  
10.1 Нийлђђлэгч барааг эцсийн цэг хђртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, 

муудахаас урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор гэрээнд заасны 
дагуу хангана. Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн ђеийн хатуу нєхцєл, 
тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын ђеийн халуун, хђйтэн болон гэрэл, 
чийг зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын 
хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хђргэх эцсийн цэгийн алслагдсан 
байдал, тђђнчлэн тээвэрлэлтийн цэг бђрт ачих буулгах хангалттай 
тєхєєрємж байхгђй зэргийг харгалзсан байна. 

 
 10.2 Баглаа боодол, тђђний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт 

бичгийг бэлтгэхдээ гэрээнд, тђђний дотор гэрээний тусгай нєхцєлд 
заасан шаардлага болон захиалагчийн тухайн ђед єгєх 
зааварчилгааг чанд мєрдєнє. 

 
11. Барааны 

нийлђђлэлт ба  
баримт бичгийн 
бђрдђђлэлт 

11.1 Нийлђђлэгч техникийн тодорхойлолтын шаардлагын дагуу барааг 
нийлђђлнэ. Нийлђђлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод 
нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагђй бол тухайн 
барааны гарал ђђслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. ёђнд 
эдгээр стандартын хамгийн сђђлчийн найруулгыг ойлгоно. 
Нийлђђлэгч гэрээний тусгай нєхцєлд заасан бол тђђний дагуу 
тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бђрдђђлнэ.  

 
 11.2 Гэрээнд хэрэглэсэн CIP /СИП/, EXW /ИКСБ/, FOB /ФОБ/, 

FCA/ФСА/, CIF /СИФ/ болон бусад худалдааны нэр томьѐог 
Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын 
худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сђђлийн хувилбарт 
тодорхойлсон утгаар ойлгоно. 

 
12. Даатгал  12.1 ёйлдвэрлэх, худалдаж авах, тээвэрлэх, нийлђђлэх, хадгалах, болон 

хђргэх ђед гарч болох алдагдал, гэмтэлтэй холбоотой эрсдэлээс 
хамгаалж бђх барааг гэрээний тусгай нєхцєлд заасан хэлбэрээр 
даатгуулна.  

 
13. Дагалдах 

ђйлчилгээ 
13.1 Нийлђђлэгч ГТН-д заасан дагалдах ђйлчилгээг гђйцэтгэнэ. 

 13.2 Хэрэв гэрээний ђнэд тусгагдаагђй бол дагалдах ђйлчилгээний 
зардлыг талууд харилцан тохиролцож нийлђђлэгчид тєлнє.Энэ 
зардал нь захиалагчийн бусад гђйцэтгэгчид тєлсєн ижил тєстэй 
ђйлчилгээний зардлаас хэтрэхгђй байна.  

 
14. Чанарын 

баталгаа,  
14.1 Гэрээний дагуу нийлђђлэгдэх бараа нь шинэ ђйлдвэрлэгдсэн, ємнє 

ашиглагдаагђй бєгєєд ђйлдвэрлэсэн болон хђчинтэй байх хугацааг 
хангасан байна. ГТН-д єєрєєр заагаагђй бол гэрээний дагуу 
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нийлђђлэгдэх бараа, ђйлчилгээ нь нийлђђлэгдэх ђед 2 жилээс дээш 
хадгалалтын хугацаатай барааны (5/6) нь єнгєрєєгђй, 2 ба тђђнээс 
доош хадгалалтын хугацаатай барааны хувьд (3/4) нь єнгєрєєгђй 
болохыг нийлђђлэгч баталгаажуулна.  

 
 Мєн гэмтэл согоггђй бєгєєд гэрээний нєхцєлђђд болон техникийн 

тодорхойлолтод бђрэн нийцсэн, эрх бђхий байгууллагаас чанарын 
шаардлага хангаагђй ђндэслэлээр хэрэглээнээс хасагдаагђй, орчин 
ђеийн шинэлэг ололтуудыг агуулсан байна.  

 
 14.2 Захиалагч энэхђђ баталгааны дагуу гарах гомдлыг нийлђђлэгчид 

бичгээр нийлђђлэгдсэнээс хойш 3 сарын дотор мэдэгдэнэ. 
Нийлђђлэгч энэхђђ мэдэгдлийг хђлээн аваад гэмтэл согогтой барааг 
ђнэ тєлбєргђй солино. 

 
15. Тєлбєр  15.1 Гэрээний дагуу нийлђђлэгчид тєлєх тєлбєрийн хэлбэр, нєхцєлийг 

гэрээний тусгай нєхцєлд дурьдана.  
 

 15.2 Нийлђђлэгч нь гэрээгээр хђлээсэн ђђргээ бђрэн хэрэгжђђлсэн тухай 
бараа нийлђђлэлтийн гђйцэтгэлийг захиалагчид хђргђђлнэ. Уг 
гђйцэтгэлд нийлђђлсэн бараа ђйлчилгээний нэхэмжлэх, ГЕН-ийн 11 
дђгээр зђйлд заасан шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргана.  

 
 15.3 Захиалагч тєлбєрийг нэхэмжлэх хђлээн авснаас хойш 45 хоногийн 

дотор шуурхай хийнэ. 
 

 15.4 Гэрээний дагуу гђйцэтгэгчид тєлєх тєлбєрийг тендерийн маягтад 
дурдсан   валютаар хийнэ. 

 
16. ёнэ  16.1 Гэрээний дагуу хђргэсэн бараа болон гђйцэтгэсэн ђйлчилгээний 

ђнийг нэхэмжлэхдээ нийлђђлэгч єєрийн тендерт санал болгосон 
ђнийг баримтлана. Гэрээний тусгай нєхцєлийн ђнэ тохируулах 
нєхцєлийн дагуу ђнийг тохируулах, эсхђл ГЕН-ийн 17 дугаар 
зђйлийн дагуу захиалгыг єєрчлєхєд тендерт санал болгосон ђнэ 
єєрчлєгдвєл, єєрчлєгдсєн ђнийг баримтлана.  

 
17. Захиалгыг 

єєрчлєх  
17.1 Захиалагч нийлђђлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээний ерєнхий цар 

хђрээнд багтаан дор дурдсан нэг буюу тђђнээс дээш зђйлийн 
захиалгыг єєрчлєх эрхтэй:  

 
 (a) гэрээний дагуу нийлђђлэгдэх барааг захиалагчид зориулан 

тусгайлан ђйлдвэрлэсэн байхаар техникийн тодорхойлолтыг 
єєрчлєх; 

 
 (б) тээвэрлэлтийн болон баглаа боодлын хэлбэр  
 
 (в) барааг хђргэх газар  
 
 (г) нийлђђлэгчийн гђйцэтгэх ђйлчилгээ 
 

 17.2 Нийлђђлэгч нь захиалгын єєрчлєлтийн (цаашид єєрчлєлт гэх) 
улмаас гэрээнд заасан бараа нийлђђлэх хугацаа болон ђнэд ђзђђлэх 
нєлєєг (хэрэв нєлєєлєх бол) харгалзан тђђний зардлын 
нарийвчилсан тооцоо, хэрэгжђђлэх хуваарийг єєрчилнє. 
ѓєрчлєлттэй холбоотой аливаа гомдол, саналыг захиалгыг єєрчлєх 
мэдэгдлийг хђлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор захиалагчид 
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гаргана.  
 

18. Гэрээнд нэмэлт 
єєрчлєлт оруулах 

18.1 ГЕН-ийн 17-т зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний нєхцєл, болзлыг 
засварлах, эсхђл єєрчилж болохгђй. Зайлшгђй шаардлагатай нэмэлт 
єєрчлєлтийг бичгээр ђйлдэж талууд гарын ђсэг зурна.  

 
19. Гэрээний ђђргийг 

шилжђђлэх  
 

19.1 Ямарч тохиолдолд гэрээний ђђргийг гуравдагч этгээдэд 
шилжђђлэхийг хориглоно. 

20. Гђйцэтгэлийн 
хугацаа сунгах  

20.1 Нийлђђлэгч барааг хђргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан 
бараа нийлђђлэлтийн хуваарийг мєрдєнє.  

 
 20.2 Гэрээний хэрэгжилтийн явцад гђйцэтгэгч болон тђђний туслан 

гђйцэтгэгч бараа, ђйлчилгээг хугацаанд нь нийлђђлэхэд урьдчилан 
тооцоогђй нєхцєлийн улмаас хугацаа алдах байдал ђђссэн бол 
захиалагчид шалтгаан, ђргэлжлэх хугацааг бичгээр шуурхай 
мэдэгдэнэ. Мэдэгдлийг авсан даруй захиалагч байдлыг ђнэлж 
гђйцэтгэгчийн ажлын хуваарийг сунгах шийдвэрийг алданги 
оногдуулах эсхђл оногдуулахгђй нєхцєлтэйгээр гаргаж гэрээнд 
єєрчлєлт оруулна.    

 
 20.3 ГЕН-ийн 23-т єєрєєр заагаагђй бол гђйцэтгэгчийн нийлђђлэлттэй 

холбоотой ђђргийн биелэлтийг хангуулах ђђднээс ГЕН-ийн 21-д 
заасны дагуу алданги оногдуулна. ГЕН-ийн 20.2-т гђйцэтгэлийн 
хугацааг алданги оногдуулахгђйгээр сунгахаар тохирсон бол энэ 
заалт хамаарахгђй.  

 
21. Алданги 

оногдуулах  
21.1 ГЕН-ийн 23 дугаар зђйлд єєрєєр заагаагђй бол, захиалагч 

нийлђђлэгчийн хугацаа хоцорч нийлђђлсэн бараа, гђйцэтгэсэн 
ђйлчилгээний гэрээний ђнийн гэрээний тусгай нєхцєлд заасан 
хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний ђнийг тэр хэмжээгээр 
бууруулна. Алдангийн нийт дђн гэрээний тусгай нєхцєлд заасан дээд 
хэмжээнээс хэтрэхгђй. Дээд хэмжээнд хђрсэн тохиолдолд захиалагч 
гэрээг ГЕН-ийн 22 дугаар зђйлийн дагуу цуцлах асуудлыг хєндєж 
болно.  

 
22. ёђргээ 

биелђђлээгђйгээс 
гэрээг цуцлах  

22.1 Захиалагч дор дурдсан нєхцєл байдлын аль нэг нь ђђссэн 
тохиолдолд гэрээний дагуу зєрчлийг арилгах бусад эрх, ђйл 
ажиллагаагаа ђл хєндєн нийлђђлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг 
бђхэлд нь, эсхђл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй:  

 
 (a) Нийлђђлэгч аль нэг болон бђх барааг гэрээнд заасан эсвэл 20 

дугаар зђйлийн дагуу сунгасан хугацаанд хђргэж чадаагђй; 
 
 (б) Бараа нь гэрээнд заасан техникийн тодорхойлолтын 

шаардлагыг хангаагђй; эсхђл 
 

 (в) ГТН-д заасан хугацаанд тухайн барааны бђртгэлийн гэрчилгээ 
болон бусад баримт бичгийг ирђђлээгђй бол. 

 
(г) Нийлђђлэгч тендер шалгаруулалтад оролцох, гэрээ байгуулах, 

хэрэгжђђлэхдээ авилгал, залилан мэхлэх ђйл ажиллагаанд 
холбогдсон нь шђђх, эсхђл холбогдох байгууллагаар 
тогтоогдсон бол захиалагч тђђнд гэрээ байгуулах эрх олгохгђй 
бєгєєд нэгэнт гэрээ байгуулах эрх олгогдсон, эсхђл гэрээ 
байгуулагдсан бол тђђнийг цуцална.  
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 (д) Нийлђђлэгч гэрээний бусад ђђргээ биелђђлээгђй; 
 

 22.2 ГЕН-ийн 22.1-ийн дагуу гэрээг бђхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн цуцалсан 
тохиолдолд нийлђђлэгдээгђй барааг тохиромжтой гэж ђзсэн 
нєхцєлєєр захиалагч худалдан авах эрхтэй ба ђђнтэй холбогдон 
гарсан нэмэлт зардлыг нийлђђлэгч хариуцна. Энэ зђйлийг ђл 
харгалзан нийлђђлэгч гэрээний цуцлагдаагђй хэсгийг ђргэлжлђђлэн 
гђйцэтгэнэ. 

 
23. Гэнэтийн болон 

давагдашгђй 
хђчний нєхцєл 
байдал  

23.1 ГЕН-ийн 20, 21 ба 22-т заасныг ђл харгалзан, гэнэтийн болон 
давагдашгђй хђчний шинжтэй нєхцєл байдлын улмаас хугацаа 
алдсан эсхђл гэрээгээр хђлээсэн бусад ђђргээ биелђђлэх боломжгђй 
болсон гђйцэтгэгч гђйцэтгэлийн баталгаа, алданги, эсхђл ђђргээ 
биелђђлээгђйгээс гэрээ цуцлагдах хариуцлагыг хђлээхгђй.  

 
 23.2 Гэнэтийн болон давагдашгђй хђчний нєхцєл байдал ђђссэн 

тохиолдолд нийлђђлэгч нь энэ нєхцєл байдал болон ђђссэн 
шалтгааны талаар захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. 
Захиалагч бичгээр єєрєєр зааварлаагђй бол нийлђђлэгч гэрээний 
ђђргээ боломжтой хэмжээнд ђргэлжлђђлэн гђйцэтгэж, гэнэтийн 
болон давагдашгђй хђчний нєхцєл байдлаас ђл шалтгаалан гэрээг 
хэрэгжђђлэх боломжит арга замыг хайна. 

 
24. Тєлбєрийн 

чадваргђй болсны 
улмаас гэрээг 
цуцлах  

24.1 Нийлђђлэгч дампуурах, эсхђл бусад хэлбэрээр тєлбєрийн чадваргђй 
болсон бол захиалагч нийлђђлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг 
хэдийд ч цуцлах эрхтэй. Ингэхдээ захиалагч нийлђђлэгчид учирсан 
хохирлыг нєхєн тєлєхгђй. Гэвч ийнхђђ цуцалсан нь захиалагчид 
ђђссэн эсвэл ирээдђйд ђђсэх аливаа эрх, ђйл ажиллагааг хєндєхгђй.  

 
25. Захиалагчийн 

шаардлагаар 
гэрээг цуцлах  

25.1 Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд нийлђђлэгчид бичгээр 
мэдэгдэж гэрээг хэдийд ч бђхэлд нь, эсхђл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй. 
Захиалагч мэдэгдэлдээ єєрийн шаардлагаар гэрээг цуцлах болсныг 
болон гэрээний аль хэсгийг, хэзээнээс цуцалж буйг заавал дурдана.  

 
 25.2 Мэдэгдэл нийлђђлэгчид очсоноос хойш 30 хоногийн дотор 

тээвэрлэхэд бэлэн болсон барааг захиалагч гэрээнд заасан ђнэ болон 
бусад нєхцєлєєр худалдаж авна. ёлдэх барааны хувьд захиалагч дор 
дурдсан сонголтын аль нэгийг, эсхђл хоѐуланг хэрэгжђђлнэ: 

 
 (a) ђлдэх барааны одоогоор бэлэн болсон аливаа хэсгийг гэрээнд 

заасан ђнэ, бусад нєхцєлєєр авах, болон/эсхђл 
 
 (б) ђлдэх барааг цуцлах ба нийлђђлэгчийн хагас бэлэн болсон 

бараа, гэрээг хэрэгжђђлэх зорилгоор худалдаж авсан материал, 
эд ангийн хэлэлцэж тохирсон ђнийг тєлнє. Энэ дђнд 
захиргааны зардлын болон ашгийн зохих хэмжээг оруулж 
тооцно.  

26. Маргааныг 
шийдвэрлэх  

26.1 Захиалагч болон нийлђђлэгчийн хооронд гэрээтэй холбогдож гарч 
болох маргааныг зєвшилцєл болон албан бус хэлэлцээрээр 
шийдэхийг хичээнэ. 

 
 26.2 Дээрх хэлэлцээр 30 хоног ђргэлжлэхэд гэрээний маргааныг талууд 

шийдэж чадахгђй бол аль ч тал гэрээний тусгай нєхцєлд заасны 
дагуу шђђхэд хандах эрхтэй.  

 
27. Гэрээнд ашиглах 

хэл  
27.1 Гэрээ нь ГТН-д заасан хэл дэр бичигдэнэ. ГЕН-ийн 28-д єєрєєр 
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заагаагђй бол энэ хэл дээр бичигдсэн гэрээний хувилбарыг гэрээг 
тайлбарлахад мєрдєнє. Гэрээний дагуу талуудын харилцах баримт 
бичиг нь энэ хэл дээр байна. 

 
28. Гэрээнд мєрдєх 

хууль 
 

28.1 ГТН-д заагаагђй бол Гэрээ нь Монгол улсын хуулийг мєрдєнє. 
 

29. Мэдэгдэл 29.1   Талууд гэрээтэй холбогдсон мэдэгдлийг бичгээр болон факсаар ГТН-д 
заагдсан хаягаар хђргђђлнэ.  

 
 29.2 Мэдэгдэлийг тђђний хђргэгдсэн єдєр эсхђл тђђнд заасан хђчинтэй 

хугацааны аль сђђлчийн єдрєєс хђчинтэй гэж ђзнэ.  
 

30. Татвар болон 
хураамж  

30.1 Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн гаднаас нийлђђлэх бараанд Монгол 
улсын гадна оногдуулсан бђх тєрлийн татвар, хураамжийг 
нийлђђлэгч бђрэн хариуцна.  

 
 30.2 Дотоодоос нийлђђлэх бараанд захиалагчид нийлђђлэгдэх хђртлэх 

хугацаанд тђђнд оногдуулсан бђх тєрлийн татвар, хураамжийг 
нийлђђлэгч бђрэн хариуцна. 
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ДОЛДУГААР БёЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НѓХЦѓЛ 
 
 
 

Гэрээний тусгай нєхцєл бэлтгэх санамж 
 

ТШѓХ-ийн нэгэн адил энэ бђлэг нь Гэрээний ерєнхий нєхцєлийн холбогдох 
зђйлђђдэд хамаарах тухайлсан мэдээллээр захиалагчийг хангах, тђђнд туслах 
зорилготой бєгєєд худалдан авах ажиллагаа тус бђрт зориулж бэлтгэнэ.  

 
Энэ бђлгийн заалтууд нь Бђлэг VI ГЕН-ийн нэмэлт болох бєгєєд тухайн худалдан 

авах бараа, салбар болон захиалагчийн тодорхой нєхцєл байдалтай холбогдуулж 
гэрээний шаардлагуудыг тодорхойлдог.  

 
Гэрээний тусгай нєхцєлђђд нь гэрээний ерєнхий нєхцєлђђдийн нэмэлт хэсэг болно.  
 
Эдгээр нєхцєлђђдийн заалт хоорондоо зєрчилдвєл энэхђђ гэрээний тусгай нєхцєлд 

заасныг баримтална.  
 
Гэрээний тусгай нєхцєл бђрийн ємнє ГЕН-ийн холбогдох заалтын дугаарыг 

харуулсан болно.  
 

[Гэрээний тусгай нұхцұлд оруулсан жишиг заалтууд нь түүнийг боловсруулахад 

зааварчилгаа болгож харуулах зорилготой бұгұұд тухайн худалдан авах ажиллагааны 

онцлогоос хамааран ұұрчлұгдұж болно.] 
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ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НѓХЦѓЛ  

 
 

a. Тодорхойлолт  (ГЕН-ийн Зђйл 1) 

ГЕН 1.1 (и) Захиалагч нь [ХҰСҮТұв]. 

ГЕН 1.1 (о) Нийлђђлэгч нь [ нийлүүлэгчийн нэр] 

ГЕН 1.1 (н) Байршил: [ Монгол улс Улаанбаатар хот, БЗДүүрэг, 14-р хороо,  

Нам-Ян-Жүгийн гудамж ]. 

ГЕН 1.1 (e) Ашиглагч байгууллага: [ ХҰСҮТұв ]. 

2. ёйлчлэх хђрээ  (ГЕН-ийн Зђйл 2) 

ГЕН 2 [ “ГЕН-ийн 2-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

3. Барааны гарал ђђслийн улс (ГЕН-ийн Зђйл 3) 

ГЕН 3 [ “ГЕН-ийн 3-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

4. Стандарт  (ГЕН-ийн Зђйл 4) 

ГЕН 4 [“ГЕН-ийн 4-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

5. Гэрээний  баримт бичгийг хэрэглэх (ГЕН-ийн Зђйл 5) 

ГЕН 5 [ “ГЕН-ийн 5-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ]  

6. Барааны бђртгэлийн гэрчилгээ (ГЕН-ийн Зђйл 6) 

ГЕН 6.1 [Гэрээгээр нийлђђлэгдэх эм нь Монгол улсын хуулийн дагуу 

бђртгэгдсэн байна.] 

7. Оюуны ємчийн эрх (ГЕН-ийн Зђйл 7) 

ГЕН 7 [ “ГЕН-ийн 7-д хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

8. Гђйцэтгэлийн баталгаа  (ГЕН-ийн Зђйл 8) 

ГЕН 8.1  [  Гэрээний үнийн дүнгийн 5%  байх ] 

ГЕН 8.4 [“ГЕН-ийн 8,4-д хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

9. Шалгах болон турших   (ГЕН-ийн Зђйл 9) 

ГЕН 9.1 [Áàðàà áîëîí îíîøëóóð, óðâàëæûí öîìîãèéã íýýõ á¿ðä øàëãàõ àæèë 

õèéíý. Øèíýýð èðæ áóé îíîøëóóð, óðâàëæ, тоног 

тұхұұрұмжийн òóðøèëт тохируулагын зардлыг нийлүүлэгч 

тал бүрэн хариуцана] 

10.  Баглаа боодол   (ГЕН-ийн Зђйл 10) 

ГЕН 10.2 [нэмэлт шаардлагууд нь Техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан] 

11. Барааны нийлђђлэлт болон  баримт бичгийн бђрдђђлэлт  (ГЕН-ийн Зђйл 11) 
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ГЕН 11.1  Жишиг заалтууд (CIP нұхцұл) 

Монгол улсын гаднаас нийлүүлэх барааны хувьд: 

Нийлђђлэгч барааг тээврийн хэрэгсэлд ачсан даруй энэ тухай бђрэн 
мэдээллийг захиалагч болон даатгалын байгууллагад бичгээр 
мэдэгдэнэ.  

Мэдэгдэлд гэрээний дугаар, барааны нэр, тоо ширхэг, ачсан боомт, 
боомтоос гарах огноо, тээврийн хэрэгслийн нэр, буулгах боомт 
зэргийг дурдана.  

Нийлђђлэгч дараах баримт бичгийг8 захиалагч болон даатгалын 
байгууллагад шуудангаар илгээнэ: Барааг онгоцоор тээвэрлэх 
тохиолдолд нислэгээс дор хаяж 48 цагийн ємнє тээврийн 
хэрэгслийн нэр, нислэгийн дугаар, бараа ирэх хугацаа, тээврийн 
баримтын дугаар зэргийг захиалагчид мэдэгдэнэ.  

Захиалагч мэдэгдлээ факсаар ирђђлж дараах баримт бичгийг 
захиалагчид, хуулбарыг даатгалын компанид баталгаат 
шуудангаар хђргђђлнэ. ёђнд: 

b. нийлђђлэгчийн нэхэмжлэхийн ђндсэн болон 2 ширхэг хуулбар 

хувь. ёђнд захиалагчийн нэр, хаяг [гаалийн бүрдүүлэлттэй 

холбогдуулж Захиалагчийн талаар зұв мэдээллийг бичих]; 
гэрээний дугаар, барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт 
ђнийг зааж гарын ђсэг, тамга тэмдэгээр баталгаажуулсан 
байна;  

c. Захиалагч [гаалийн бүрдүүлэлттэй холбогдуулж Захиалагчийн 

талаар зұв мэдээллийг бичих] болон гэрээнд заасан бусад 
мэдэгдэх байгууллагыг дурдаж, Техникийн шаардлагын 
хуваарьт заасан эцсийн цэгт барааг хђргэхтэй холбоотойгоор 
барааг бђрэн бђтэн усан онгоцонд ачуулсан болохыг гэрчлэх 
“Тээврийн хєлс урьдчилан тєлєгдсєн” гэсэн тэмдэглэл бђхий 
бусдад шилжђђлж болох ачааны нэхэмжлэх (bill of lading)-ийн 
ђндсэн болон 2 ширхэг хуулбар хувийг болон бусдад ђл 
шилжђђлэх ачааны нэхэмжлэхийн 2 ширхэг хуулбар хувийн 
хамт; эсхђл   Техникийн шаардлагын хуваарьт заасан эцсийн 
цэгт барааг хђргэхтэй холбоотойгоор тємєр замын, авто 
замын эсхђл агаарын эсхђл олон тєрлийн тээврийн хэрэслийн 
“Тээврийн хєлс урьдчилан тєлєгдсєн” гэсэн тэмдэглэл бђхий 3 
хувь баримт  

d. барааны баглаа боодол бђрт орсон нэр тєрлийг харуулах 4 
хувь баглаа боодлын жагсаалт; 

e. Захиалагчийн нэр дээр хийгдсэн даатгалын гэрчилгээний 
хуулбар; 

f. Нийлђђлэгдэж буй бђх нэр тєрлийг хамарсан нийлђђлэгчийн 
барааны гарал ђђслийн гэрчилгээний нэг хуулбар хувь 

                                                 
8     Инкотермсын аль нєхцєлийг ашиглахаас їїдэн бусад зохих баримт  бичгийн нэрийг жагсаана. 



ÕªÑ¯Ò-èéí ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñýë, 

îíîøëóóð õóäàëäàí àâàõ òåíäåðèéí баримт бичиг   

 

 

 

g. Шалгалт туршилт шаардсан бол сонгогдсон эрх бђхий 
байгууллагаас нийлђђлэгчид гаргаж єгсєн Шалгалтын 
гэрчилгээний ђндсэн хувь; 

h. Бараа нийлђђлэх, тєлбєр хийхтэй холбогдсон тухайн 
худалдан авах ажиллагаанд хамаарах бусад шаардлагатай  
баримт бичиг 

i. “ДЭМБ-ын олон улсын худалдаанд гарч байгаа эмийн 
бђтээгдэхђђнд олгох сертификатын схем”-д нийцсэнийг 
гэрчлэх цувралын гэрчилгээний хуулбар  

Монгол улсын дотроос нийлүүлэх барааны хувьд: 

Гђйцэтгэгч бараа хђрэлцэн ирэхэд эсхђл ирэхээс ємнє захиалагчид 
бичгээр мэдэгдэж дор жагсаасан  баримт бичгийг захиалагчид 
єгсєн байна.ёђнд: 

1. Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, барааны нэр, тоо ширхэг, 
нэгж болон нийт ђнийг заасан, гарын ђсэг, тамга тэмдэгээр 
баталгаажуулсан нийлђђлэгчийн нэхэмжлэхийн хувь; 2 ширхэг 
ђндсэн, 2 ширхэг хуулбар хувь  

2. Нийлђђлэлтийн шаардлагын хуваарьт заасан эцсийн цэгт 
барааг хђргэхтэй холбоотойгоор тємєр замын, авто замын 
эсхђл агаарын эсхђл олон тєрлийн тээврийн хэрэслийн бараа 
хђргэсэн баримт, 2 хувь  

3. Захиалагчийн нэр дээр хийгдсэн даатгалын гэрчилгээний 
хуулбар  

4. Барааны баглаа боодол бђрт орсон нэр тєрлийг харуулах 4 
хувь баглаа боодлын жагсаалт;  

5. Нийлђђлэгдэж буй бђх нэр тєрлийг хамарсан нийлђђлэгчийн 
барааны гарал ђђслийн гэрчилгээний нэг ђндсэн хувь  

6. Шалгалт туршилт шаардсан бол сонгогдсон эрх бђхий 
байгууллагаас нийлђђлэгчид гаргаж єгсєн шалгалтын 
гэрчилгээний хуулбар хувь;  

7. Бараа нийлђђлэх, тєлбєр хийхтэй холбогдсон тухайн 
худалдан авах ажиллагаанд хамаарах бусад шаардлагатай  
баримт бичиг  

8. “ДЭМБ-ын олон улсын худалдаанд гарч байгаа эмийн 
бђтээгдэхђђнд олгох сертификатын схем”-д нийцсэнийг 
гэрчлэх цувралын гэрчилгээний хуулбар 

Санамж: Нийлђђлэгчийн ирђђлсэн баримт бичиг нь гэрээний 
шаардлагад нийцэхгђй бол тєлбєрийг ГТН-ийн 9 (ГЕН 
9)-ийн дагуу хийх шалгалт туршилтын дђнг ђндэслэн 
тєлнє.   

12. Даатгал  (ГЕН-ийн Зђйл 12) 

ГЕН 12.1  Захиалагч даатгал хариуцахгђй. Бараа нийлђђлэгч тал нь эрсдэлээ 
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хариуцана. 

13. Дагалдах ђйлчилгээ (ГЕН-ийн Зђйл 13) 

ГЕН 13.1  Шаардлагатай дагалдах ђйлчилгээг заана: 

 (a) Нийлђђлэгч барааг Монгол Улсад хэрэглэхэд 
шаардагдах бђх тусгай зєвшєєрєлийг авсан байна. ёђнд 
гарах зардлыг гэрээний ђнэд багтсан гэж ђзнэ.  

(b) Нийлђђлэгч ëàáîðàòîðèéí îíîøëóóð íèéë¿¿ëýõýýð 
øàëãàðñàí  áîë òóõàéí àïïàðàòûã íýýëòòýé ñèñòåìä 
øèëæ¿¿ëýí àæèëëóóëàõ çàðäëûã õàðèóöíà. 

14. Чанарын баталгаа (ГЕН-ийн Зђйл 14) 

ГЕН 14.1  Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур урвалжийн  хүчинтэй байх 

хугацаа нь нийлүүлсэн ұдрұұс хойш 2 жилээс доошгүй байна.  

ГЕН 14.2 Гэмтэлтэй барааг солих хугацаа:  [1 сар байна]. 

15. Тєлбєр  (ГЕН-ийн Зђйл 15) 

ГЕН 15.1 & 15.4 Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэгчид хийх тұлбұрийг дараах нұхцұлұұр 

хийнэ.  

Áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèéã хуваарийн дагуу íèéë¿¿ëñíû äàðàà 

íýõýìæëýëèéí äàãóó  òºëáºðèéã  áàðàãäóóëíà. 

16. ёнэ  (ГЕН-ийн Зђйл 16) 

ГЕН 16.1 Гэрээний хэрэгжилтийн явцад үнэ тогтмол байна.  

17. Захиалгыг єєрчлєх  (ГЕН-ийн Зђйл 17) 

ГЕН 17 [ “ГЕН-ийн 17-д хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

18. Гэрээнд нэмэлт єєрчлєлт оруулах (ГЕН-ийн Зђйл 18) 

ГЕН18 [ “ГЕН-ийн 18-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

19. Гэрээний ђђргийг шилжђђлэх (ГЕН-ийн Зђйл 19) 

ГЕН 19 [ “ГЕН-ийн 19-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

20. Хугацаа сунгах (ГЕН-ийн Зђйл 20) 

ГЕН 20 [ “ГЕН-ийн 20-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

21. Алданги оногдуулах  (ГЕН-ийн Зђйл 21) 

ГЕН 21.1 Алдангийн хувь нь долоо хоногт гэрээний ђнийн 0.5 хувиас 
хэтрэхгђй, суутгах дээд хэмжээ нь 10 хувиас хэтрэхгђй 
байна. 

22. ёђргээ биелђђлээгђйгээс гэрээг цуцлах  (ГЕН-ийн Зђйл 22) 

ГЕН 22 [ “ГЕН-ийн 22-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 



ÕªÑ¯Ò-èéí ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñýë, 

îíîøëóóð õóäàëäàí àâàõ òåíäåðèéí баримт бичиг   

 

 

 

23. Гэнэтийн болон давагдашгђй хђчний нєхцєл байдал  (ГЕН-ийн Зђйл 23) 

ГЕН 23 [ “ГЕН-ийн 23-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

24. Тєлбєрийн чадваргђй болсны улмаас гэрээг цуцлах  (ГЕН-ийн Зђйл 24) 

ГЕН 24 [ “ГЕН-ийн 24-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

25. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах (ГЕН-ийн Зђйл 25) 

ГЕН 25 [ “ГЕН-ийн 25-т хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

26. Маргааныг шийдвэрлэх   (ГЕН-ийн Зђйл 26) 

ГЕН 26 [ “ГЕН-ийн 26-д хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 

27. Гэрээнд ашиглах хэл  (ГЕН-ийн Зђйл  27) 

ГЕН 27.1 [  Монгол хэл байна  ] 

28. Гэрээнд мєрдєх хууль(ГЕН-ийн Зђйл 28) 

ГЕН 28.1 Гэрээнд Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мұрдұнұ 

29. Мэдэгдэл (ГЕН-ийн Зђйл 29) 

ГЕН 29.1 
[ БЗДүүрэг, 14-р хороо Нам-Ян-Жүгийн гудамж Халдварт Ұвчин Судлалын 

Үндэсний Тұв  

Факс 976-11-458699  ] 

[Нийлүүлэгчийн хаягыг бичих ] 

30. Татвар, хураамж (ГЕН-ийн Зђйл  30) 

ГЕН 30 [ “ГЕН-ийн 30-д  хамаарах тусгай нұхцұл байхгүй” ] 
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НАЙМДУГААР БёЛЭГ. 
 

 ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ 

 
 

БАТЛАВ. 
 

ЗАХИАЛАГЧ 
 

_______________________ 
(Тамга, тэмдэг) 

_______________________ 
(Гарын ђсэг) 

_______________________ 
(Албан тушаал) 

 

 
         НИЙЛёёЛЭГЧ 
 

_______________________ 
(Тамга, тэмдэг) 

_______________________ 
(Гарын ђсэг) 

_______________________ 
(Албан тушаал) 

 
 
 

 [Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ. 
 

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар] 
 
 

  ............................... хот/аймаг 
 
 

 Нэг талаас [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх), нєгєє талаас [нийлүүлэгчийн нэр] 
(цаашид “нийлђђлэгч” гэх)  дараах зђйлийг харилцан тохиролцож  _____ оны ___ сарын ____-ний 
єдєр энэхђђ  ГЭРЭЭГ  (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав. 
 
1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бђтээгдэхђђн 

нийлђђлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлђђлэгчийн хооронд ђђсэх харилцааг зохицуулах, 
харилцан хђлээх ђђрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхђђ гэрээний ач холбогдол оршино. 

 

2. Захиалагч нь [гэрээний нэр, дугаар]-г (цаашид “бараа” гэх) [гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр] 
(цаашид “гэрээний ђнэ” гэх) нийлђђлэхээр ирђђлсэн нийлђђлэгчийн тендерийг ђђгээр хђлээн 
зєвшєєрєв. Гэрээний ђнэ нь санхђђжилтийн нийт гђйцэтгэл болно. 

 
3. Захиалагч нь барааны нийлђђлэлтийг ____________ тєгрєгийн тєвлєрсєн тєсвийн хєрєнгєєр, 

____________ тєгрєгийн орон нутгийн тєсвийн хєрєнгєєр, ____________ тєгрєгийн єєрийн 
хєрєнгєєр санхђђжђђлнэ. 

 
4. Нийлђђлэгч нь _____________________________________________________ нэр тєрлийн барааг 

_____ оны __ дугаар сарын ___-нээс _____ оны __ дугаар сарын ___-ны єдрийн дотор нийлђђлж 
хђлээлгэж єгнє. 

 
5. Дор дурдсан бичиг баримт нь гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). ёђнд: 
 

 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; 
 Бусад шаардлагатай баримт бичиг9; 
 Тендер ба ђнийн хуваарь; 
 Гэрээний тусгай нєхцєл; 
 Гэрээний ерєнхий нєхцєл; 

                                                 
9  Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нєхцєлд оруулсан зайлшгїй шаардлагатай нэмэлт, єєрчлєлтїїд.  
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 Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлђђлэлтийн хуваарь; 
 Санхђђжилтийн хуваарь. 

 
Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлђђлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо 
болох ба урьд ємнє ђйлдсэн бђх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгђђд хоорондоо 
зєрчилдвєл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол єгч шийдвэрлэнэ. 

 
6. Нийлђђлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн тєлєх тєлбєрийг ђндэслэн энэхђђ гэрээний бђх 

нєхцєл, болзолд нийцђђлэн энд заасан барааг нийлђђлж, гэмтэл согог арилгах ђђрэг 
хариуцлагыг хђлээж байна. 

 
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлђђлэгчийн нийлђђлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах 

ђйлчилгээг ђндэслэн гэрээний ђнэ, эсхђл тухайн ђед гэрээний заалтын дагуу тєлєх бусад дђнг 
гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлђђлэгчид тєлєх ђђрэг хариуцлага хђлээж байна. 

 
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон 

факсаар харилцана. 
 
 
 
     ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТѓЛѓѓЛЖ: 
 

[Албан тушаал, нэр] 

[Гарын үсэг]________________________ 
 
ТАМГА 
 

[Захиалагчийн хаяг]  

[Утас/факсын дугаар] 

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] 
 
 

       НИЙЛёёЛЭГЧИЙГ ТѓЛѓѓЛЖ: 
 

[Албан тушаал, нэр] 

[Гарын үсэг]________________________ 
 
ТАМГА 
 

[Захиалагчийн хаяг]  

[Утас/факсын дугаар] 

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] 
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ГёЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ 

(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ) 
 
 

[Захиалагч байгууллагын нэр] 
 
[Гүйцэтгэгчийн нэр] нь (цаашид “Гђйцэтгэгч” гэх) нь … оны … дугаар сарын …-ний єдрийн … дугаар 
гэрээний дагуу [Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]  (цаашид “гэрээ” гэх) ажлыг гђйцэтгэх 
болсонтой ХОЛБОГДУУЛАН, 
 
Гђйцэтгэгч гэрээний дагуу хђлээсэн ђђргээ биелђђлэх баталгаа болгож захиалагчийн хђлээн 
зєвшєєрєх банкны гаргасан дор дурдсан дђнтэй батлан даалтыг захиалагчид ирђђлэхийг дээрх 
гэрээнд заасантай ХОЛБОГДУУЛАН, 
 
[Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь дараах батлан даалтыг гаргаж байна: 
 
Банк нь гђйцэтгэгчийн нэрийн ємнєєс [баталгааны дүн тоогоор, тұгрұг] [дүн үсгээр, тұгрұг]10 –ээс 
хэтрэхгђй мєнгєн дђнтэй тєлбєрийг [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн ємнє хариуцаж, 
гђйцэтгэгч гэрээний ђђргээ зєрчсєн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хђлээн 
авсан даруй ђл маргалдах журмаар энэхђђ тєлбєрийг хийх ђђрэг хђлээж байна. Ингэхдээ дээр дурдсан 
[баталгааны дүн тоогоор, тұгрұг] [дүн үсгээр, тұгрұг]-ийн хђрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа 
дђнг ямарваа нэгэн нотолгоо, ђндэслэл болон тайлбар шаардахгђй. 
 
Захиалагч, гђйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нєхцєл болзол, эсхђл тђђний дагуу гђйцэтгэх 
ажил, эсхђл гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа єєрчлєлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын 
дагуу банкны хђлээсэн ђђргийг хєндєхгђй ба дээрх єєрчлєлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг 
ирђђлэх шаардлагагђй. 
 
Энэ баталгаа нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш /огноог оруулах/ хугацаанд хђчинтэй. 
 
 
Та бђхнийг хђндэтгэсэн, 
 
 
Банкны эрх бђхий албан тушаалтны гарын ђсэг: 
 
Албан тушаал, нэр: 
 
Банкны тамга:  
 
Огноо:   
 
Хаяг:  
 

                                                 
10  Энэ дүнг баталгаа гаргагч бөглөх бөгөөд гэрээнд заасан гэрээний үнийн хувийг илэрхийлнэ. Энэ нь гэрээний валютаар, 

эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ. 
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УРЬДЧИЛГАА ТѓЛБѓРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ 
(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ) 

 
 

[Захиалагч байгууллагын нэр] 

 

 
[Гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид “гђйцэтгэгч” гэх)  ..… оны … дугаар сарын …-ний єдрийн … тоот 
[Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]  гэрээ (цаашид “гэрээ” гэх)-ний ерєнхий нєхцєлийн 48 
дугаар зђйлийн дагуу хђлээсэн ђђргээ амжилттай биелђђлэхээ баталж [Захиалагчийн нэр]-ийн ємнє 
хариуцлага хђлээж [Баталгааны мұнгұн дүн] [үсгээр]11-ийн банкны баталгаа ирђђлэхтэй 
ХОЛБОГДУУЛАН, 
 
[Банк нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь гђйцэтгэгчийн нэрийн ємнєєс [баталгааны дүн тоогоор, валют] 

[дүн үсгээр, валют]12–ээс хэтрэхгђй мєнгєн дђнтэй тєлбєрийг захиалагчийн ємнє хариуцаж, 
гђйцэтгэгч гэрээний ђђргээ зєрчсєн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хђлээн 
авсан даруй ђл маргалдах журмаар энэхђђ тєлбєрийг хийх ђђрэг хђлээж батлан даалт гаргаж байна.  
 
Захиалагч, гђйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нєхцєл болзол, тђђний дагуу гђйцэтгэх 
ажил, гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа єєрчлєлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу 
банкны хђлээсэн ђђргийг хєндєхгђй ба дээрх єєрчлєлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг 
ирђђлэх шаардлагагђй. 
  
Энэхђђ баталгаа нь гэрээний нєхцєлийн дагуу захиалагчид дээр дурдсан дђнтэй ижил тєлбєр эргэн 
тєлєгдєх єдєр /огноог оруулах/ хђртэл хђчин тєгєлдєр байна. 
 
  
 
 
 
 
Банкны эрх бђхий албан тушаалтны гарын ђсэг: 
 
Албан тушаал, нэр: 
 
Банкны тамга:  
 
Огноо:   
 
Хаяг: 

                                                 
11  Энэ дүнг банк, эсхүл санхүүгийн байгууллага бөглөх бөгөөд урьдчилгаа төлбөрийн үнийн хувийг илэрхийлнэ. Энэ нь 

урьдчилгаа төлбөрийн валютаар, эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ. 
12  Энэ дүнг баталгаа гаргагч бөглөх бөгөөд гэрээнд заасан гэрээний үнийн хувийг илэрхийлнэ. Энэ нь гэрээний валютаар, 

эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ. 


