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Эрчим хүчний яамны ...... оны ..... дугаар сарын  
......-ны өдрийн ..... тоот албан бичгийн  

Хавсралт 1 
 

 
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН 2017 ОНЫ 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 

Нэг.Ерөнхий зүйл 

1.1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлтийг санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр тоо баримт, биелэлт 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хууль /цаашид “хууль” гэх/-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөөний төслийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны 
өдрийн в/2805 тоот албан бичгээр, “Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 онд бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө”-г Эрчим хүчний сайдын 2016 
оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 87 дугаар тушаалаар батлуулан хуулийн 48 дугаар 
зүйлийн 48.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 24-ний өдрийн в/3041 тоот албан бичгээр тус тус  Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

Мөн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.5 дах хэсэгт заасны дагуу өдөр тутмын “Өдрийн 
сонин”-ны 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн №283 /5548/ дугаар, Эрчим хүчний яам 
/цаашид “яам” гэх/-ны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn 
цахим системд тус тус байршуулж Сангийн яамаар баталгаажуулан иргэд, олон нийтэд ил 
тод мэдээлж ажиллалаа. 

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 

батлагдсантай холбогдуулан нийт 88,699.9 сая төгрөгийн бараа, ажил худалдаж авахаар 

“Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тодотгосон төлөвлөгөө”-г Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 12 

дугаар тушаалаар батлуулсан. 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө болон 
тодотгосон төлөвлөгөө тус бүрийг байршуулан Сангийн яамаар баталгаажуулан ажиллав. 

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу нийт 12 тендер шалгаруулалт зохион байгуулахаас 3 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг шилжүүлж, 9 төсөл, арга 
хэмжээний сонгон шалгаруулалтыг амжилттай зохион байгууллаа. 

Биелэлт: 100% 

А. Урсгал зардлаас худалдан авалт: 

“Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөө”-ний дагуу Эрчим хүчний сайдын урсгал зардлын багцад тусгагдсан Завхан,   Говь-
Алтай аймгуудын төвийн болон зарим сумдын дизелийн цахилгаан станцад дизелийн түлш 
нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 124 дүгээр тушаалаар байгуулагдан 
тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

Тендерийн урилгыг өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн 289 (5554) дугаарт, яамны веб сайт болон Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

http://www.tender.gov.mn/
http://www./
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www.procurement.mof.gov.mn цахим систем /хуучин нэрээр/-д нийтэлж олон нийтэд нээлттэй 
зарласан.  

Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 
10:00 цаг хүртэл хүлээн авч, 10:50 цагт тендерийг нээсэн. Тендерт 2 компани оролцон хууль, 
тогтоомжийн дагуу сонгон шалгаруулалтыг явуулж, тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд 
гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

 Тендерийг мэдээллийг хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 
“Есөнбулаг” Дизелийн цахилгаан 
станцад дизелийн түлш нийлүүлэх 

1,250.0 1,250.0 2 “НИК” ХХК 

2 
Завхан аймаг дахь салбарын Дизелийн 
цахилгаан станцад дизелийн түлш 
нийлүүлэх 

750.0 750.0 1 “Монсуль” ХХК 

3 

Говь-Алтай аймгийн төвлөрсөн эрчим 
хүчний системд холбогдоогүй Алтай 
сум, Цогт сумын Баянтоорой багийн 
Дизелийн цахилгаан станцад дизелийн 
түлш нийлүүлэх 

150.0 150.0 2 “НИК” ХХК 

 НИЙТ 2,150.0 2,150.0 5  

Биелэлт: 100% 

Б. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн төсөл, арга хэмжээ: 

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль батлагдан Эрчим хүчний сайдын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын багцад шинээр хэрэгжих 2 төсөл, арга хэмжээ тусгагдсан.  

1.“Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын 
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажлын үргэлжлэл /Улаанбаатар/” төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, “УБЦТС” ТӨХК-аас ирүүлсэн 
зураг, төсөв, саналын дагуу Улаанбаатар хотын 88 байршилд 6000 орчим хэрэглэгчийг 
хүчдэлийн уналттай бүс болон шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан эрчим хүчинд холбох ажлыг 
хэрэгжүүлэхээр Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 37 дугаар 
тушаалаар 43 багцад хувааж батлагдсан төсөвт өртгийн дагуу нээлттэй тендер 
шалгаруулалтыг зохион байгуулсан.  

 
Уг төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний 

хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 32 дугаар 
тушаалаар байгуулагдан зураг, төсөлтэй 1-41 дүгээр багцын тендерийн баримт бичгийг 
Сангийн сайдын 2012 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 81 дүгээр тушаалын 2 дугаар 
хавсралтаар батлагдсан Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу  
боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

Тендерийн урилгыг 2017 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн өдөр тутмын “Өдрийн 
сонин”-ын №061 /5628/ дугаарт, “Өнөөдөр” сонины №058 /6051/ дугааруудад тус тус нийтэлж, 
яамны веб сайт болон Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим 
системд нийтэлж олон нийтэд нээлттэй зарласан. 

Тендерийн баримт бичгийг эрчим хүчний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 130 орчим компанид олгосон.  

Тендерт оролцогчдын материалыг 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10:00 цаг 
хүртэл хүлээн авч, 10:50 цагт нээх байсан боловч тендерт оролцохыг сонирхогч компани 

http://www.procurement.mof.gov.mn/
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тендерийн баримт бичигтэй холбогдох гомдлыг Шударга, өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө 
газарт гарган, тус газраас тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг түр түдгэлзүүлсэн. 
 
 Уг гомдлын дагуу холбогдох тайлбар, материалыг Шударга, өрсөлдөөн хэрэглэгчийн 
төлөө газарт хүргүүлсний дагуу “захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй байна” гэж үзэн 
тендер шалгаруулалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах шийдвэрийг өгсөн. 

 
Иймээс тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний 

өдрийн 10:00 цаг хүртэл хүлээн авч, 10:50 цагт тендерийг багцын дэс дугаарын дарааллын 
дагуу нээж, тендерт давхардсан тоогоор нийт 300 орчим компани оролцсон.  

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Тендерийн үр дүнг багц  тус бүрээр хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 7 хороо 265.3 238.9 3 
Грийн электрик 

инженеринг 

2 Сонгинохайрхан дүүргийн 9, 21, 22 хороо 373.0 325.5 9 Эм Ай Эс Эс 

3 Сонгинохайрхан дүүргийн 22 хороо 309.2 235.4 9 Бумбод 

4 Сонгинохайрхан дүүргийн 22 хороо 248.1 226.2 7 Нью Эрхэм 

5 Сонгинохайрхан дүүргийн 22 хороо 282.7 251.3 6 Хустайн шил 

6 Сонгинохайрхан дүүргийн 22 хороо 183.0 175.2 6 Хангай энержи 

7 Сонгинохайрхан дүүргийн 22 хороо 354.7 284.3 15 Проект Ватт 

8 Сонгинохайрхан дүүргийн 22, 23 хороо 271.2 230.3 7 Чинбат 

9 Сонгинохайрхан дүүргийн 23, 24 хороо 308.6 247.7 8 Алъянс тех 

10 
Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 25, 26 
хороо 

297.0 280.0 7 Синчи ойл 

11 Сонгинохайрхан дүүргийн 26 хороо 224.1 217.7 4 Нью оптик 

12 Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хороо 317.6 244.0 17 
Энерго тех 

сервис 

13 Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хороо 584.5 473.3 15 Одкон эрчим 

14 Чингэлтэй дүүргийн 16, 19 хороо 220.5 189.3 2 Хүрд 

15 Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 19 хороо 300.6 267.1 5 Дархан парагон 

16 Чингэлтэй дүүргийн 7, 19 хороо 219.4  218.2 1 
Би Эм Жи Эл 

/Эм Пи Ай 
Повер-түншлэл/ 

17 Чингэлтэй дүүргийн 2, 5, 8, 9 хороо 418.9 338.2 5 Хүрд 

18 Баянгол дүүргийн 20, 22, 23 хороо 193.2 191.6 2 Эрчим-Өгий 

19 Хан-Уул дүүргийн 3, 12, 13 хороо 365.9 360.3 7 Наранлист 

20 Хан-Уул дүүргийн 13 хороо 228.2 206.3 6 Эрчим 

21 Хан-Уул дүүргийн 14 хороо 191.4 176.6 5 Дооно ойгон 

22 Хан-Уул дүүргийн 13 хороо 253.0 234.5 9 Их наяд хөгжил 

23 Хан-Уул дүүргийн 14 хороо 233.3 216.0 11 Мастер энерги 

24 
Хан-Уул дүүргийн Арцат фидерийн 
ачаалал хөнгөлөх 

578.6 475.7 16 
Тэнгэр 

инженеринг 

25 
Хан-Уул дүүргийн Нүхт фидерийн 
ачаалал хөнгөлөх 

218.4 205.3 2 Монхас 

26 
Хан-уул дүүргийн Насос-1 фидерийн 
ачаалал хөнгөлөх 

397.4 356.1 16 Б-Софт 

27 Баянзүрх дүүргийн 2, 10, 16 хороо 278.8 256.5 5 Юувокү 

28 Баянзүрх дүүргийн 11 хороо 307.2 225.5 9 
Энерго тех 

сервис 
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29 Баянзүрх дүүргийн 20 хороо 480.7 367.5 11 Цацрах цог 

30 Баянзүрх дүүргийн 23 хороо 222.8 215.6 7 Сити ланд марк 

31 Баянзүрх дүүргийн 12, 20, 24 хороо 318.2 269.0 8 Хүрд 

32 Баянзүрх дүүргийн 21 хороо 179.9 165.0 5 Аркади 

33 Баянзүрх дүүргийн 8, 11, 17 хороо 238.0 215.2 4 
Грийн Энержи 
интернэйшнл 

34 Сүхбаатар дүүргийн 5, 17, 19 хороо 345.6 318.9 4 
Талст 

Инженеринг 

35 Сүхбаатар дүүргийн 19 хороо 274.9 255.2 6 РЗА 

36 Сүхбаатар дүүргийн 19 хороо 264.5 210.8 1 Мон Энержи 

37 Сүхбаатар дүүргийн 20 хороо 205.5 185.7 6 ДСЦТС 

38 Сүхбаатар дүүргийн 20 хороо 175.4 147.8 4 ДСЦТС 

39 Сүхбаатар дүүргийн 20 хороо 233.6 201.0 4 Номин Ендэрт 

40 Сүхбаатар дүүргийн 20 хороо 203.0 152.2 5 Эй Би Жи Энерго 

41 Сүхбаатар дүүргийн 20 хороо 204.3 175.1 6 Дархан хэрлэн 

 НИЙТ 11,770.2 10,225.4 288  

 
Уг төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжсэн 42 дугаар багц буюу түлхүүр гардуулах 

гэрээний нөхцөлтэй Хан- Уул дүүргийн 13-р хороо, 5 дугаар хэсгийн "Шинэ суурьшлын бүс"-
ийн цахилгаан хангамж, Сэнс толгой 2, 3, 5 дугаар хэсгийн цахилгаан хангамжийн ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилгыг 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны 
өдрийн “Өнөөдөр” сонины дугаарт, мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны 
www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж, нийт 3 компани оролцохоор тендерийн баримт 
бичгийг худалдан авсан. 

 
Тендерт оролцогчдын материалыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 10:00 цаг 

хүртэл хүлээн авч, 10:50 цагт тендерийг нээн, нийт 3 компани оролцлоо. 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Тендерийн үр дүнг хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Багцын 
дугаар 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, 
байршил 

Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

42 

Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо, 5 
дугаар хэсгийн "Шинэ суурьшлын 
бүс"-ийн цахилгаан хангамж, 
Сэнс толгой 2, 3, 5 дугаар хэсгийн 
цахилгаан хангамжийн ажил 

312.5 289.0 3 
“Гантесла” 

ХХК 

 
Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 

батлагдаж улмаар Эрчим хүчний сайдын хөрөнгө оруулалтын ажлын багцад тусгагдсан уг 
төсөл, арга хэмжээ нь улсын хэмжээнд хэрэгжихээр болсон. 

 
Иймээс Эрчим хүчний 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 119 дүгээр тушаалаар 

дээрх төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтаас зарлагдаагүй үлдсэн 43 дугаар 
багцын 1,209.2 сая төгрөгийн хөрөнгийг Баянхонгор аймгийн Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгийн 
Мандал, Ерөө, Төв аймгийн Батсүмбэр, Увс аймгийн Наранбулаг, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, 
Түнэл, Төмөрбулаг сумдад болон Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 7, 12 дугаар хороо, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороонд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв. 

 
Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 120 дугаар тушаалаар 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих эрхийг 
дээрх аймгийн Засаг дарга нарт шилжүүлсэн. 

 

http://www./
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Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 7, 12 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 
25 дугаар хорооны хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн 
цахилгаан хангамжийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг 
боловсруулан, захиалагчаар батлуулж, урилгыг 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
“Өнөөдөр” сонины №247 /6240/ дугаарт, мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж, нийт 3 компани оролцохоор 
тендерийн баримт бичгийг худалдан авсан. 

 
Уг тендерт оролцогч компаниудын материалыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний 

өдрийн 10:00 цаг хүртэл хүлээн авч, 10:50 цагт бүртгэлийн дарааллын дагуу нээсэн. 
 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Тендерийн үр дүнг хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Багцын 
дугаар 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, 
байршил 

Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

43 

Чингэлтэй дүүргиин 7, 12 дугаар 
хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 
Одонт, 25 дугаар хорооны 
цахилгаан хангамжийн шинэчлэл 

201.0 174.0 3 “Жам” ХХК 

 
Биелэлт 100% 

2.“Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл 
/Улаанбаатар/” төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн 
үнлэгээний хороог Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 45, 121 тоот тушаалаар байгуулж 
тендерийн баримт бичгийг Сангийн сайдын 2012 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 81 дүгээр 
тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт 
бичгийн дагуу  боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

 
Тендерийн урилгыг 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Өдрийн сонин"-ын №047 

/5614/, яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим 
системд нийтэлж нээлтэй сонгон шалгаруулалтыг зарласан. 

 
Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

15:00 цаг хүртэл хүлээн авч, 15:30 цагт нээн, тендерт оролцохоор “Энерго сервис монтаж” 
ХХК, “Хангилцаг” ХХК, “ЧММ” ХХК, “Одкон холдинг” ХХК, “Мон энержи корпораци” ХХК, 
“Альянс тех” ХХК, “Эс энд Эй трейд” ХХК, “Сан” ХХК, “Эй Жи Зэт” ХХК -ууд саналаа ирүүлэв.  

 
Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 

хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Тендерийн үр дүнг хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний дүн 
Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 
Эрчим хүчний дулааны төв магистраль 
шугамын шинэчлэлт, их засвар, 
өргөтгөл /Улаанбаатар/ 

6,300.0 5,553.0 9 “Сан” ХХК 

 
Биелэлт 100% 

 

http://www./
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Монгол Улсын Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолоор батлагдсан Эрчим хүчний 
салбарын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, Нийслэлийн агаар, орчны 
бохирдлыг сайжруулах ажлын хүрээнд хэрэгжих зарим төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, 
хөрөнгийн хэмжээ батлагдсан.  

 
Эдгээр төсөл, арга хэмжээнүүдийн хөрөнгө Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай 

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын багцад тусгагдсан. 
 
Үүний дагуу Улаанбаатар хотын 2017-2018 оны өвлийн улиралд үүсэн бий болдог 

агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих XVII.1.32 “Нийслэлийн гэр 
хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгө буюу 20.000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар 
халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил”, XVII.1.33 “Нийслэлд одоо ажиллаж байгаа 68 
ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг дулааны төвлөрсөн системд холбох” төсөл, 
арга хэмжээнүүдийн тендерийг хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1-д заасны дагуу тендер 
шалгаруулалтын онцгой журмаар явуулах боломжтой талаар Сангийн яамны 2017 оны 09 
дүгээр сарын 27-ны өдрийн 6-1/5637 тоот албан бичгээр мэдэгдсэн. 

 
Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 13 дугаар тушаалын 1 

дүгээр хавсралтаар XVII.1.32 “Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд 
станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20.000 айл өрхийг 
4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил” 
төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих “Түгээх сүлжээний шугам, дэд станцын өргөтгөл, 
шинэчлэлтийн ажил”-ыг 28 багцад, 2 дугаар хавсралтаар “Дамжуулах сүлжээний шугам, дэд 
станцын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил”-ыг 2 багцад, 3 дугаар хавсралтаар XVII.1.33  
“Нийслэлд одоо ажиллаж байгаа 68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг 
дулааны төвлөрсөн системд холбох” ажлыг 9 багцад хувааж зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг 
баталсан. 

 
1.“Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20.000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай 
цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил”-ын төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд хэрэгжих “Түгээх сүлжээний шугам, дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлтийн 
ажил”-уудыг батлагдсан төсөвт өртгийн дагуу тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан.  

 
Тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 

оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 298 дугаар тушаалаар байгуулагдан, тендерийн баримт 
бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

 
Тендерийн урилгыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Өдрийн сонин"-ын №242 

/5809/ дугаарт, “Зууны мэдээ” сонин, яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны 
www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж нээлтэй сонгон шалгаруулалтыг зарласан.   

 
Уг төсөл, арга хэмжээний зураг, төсөвтэй 1-23 дугаар багцын тендерт оролцогчдын 

ирүүлсэн материалыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 11:00 цаг хүртэл хүлээн авч, 
11:50 цагт, түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр хэрэгжих 24-28 дугаар багцын тендерт 
оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11:00 цаг хүртэл 
хүлээн авч, 11:50 цагт багцын дэс дугаарын дарааллын дагуу тус тус нээсэн бөгөөд тендерт 
давхардсан тоогоор нийт 193 компани оролцсон.  

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  
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Тендерийн үр дүнг багц  тус бүрээр хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 
17 сургуулийн орчимд Эм.бар ХТП-1011-
ыг буулгаж шинээр 2*630 кВА чадалтай 
РТП барих ажил  

918.9 789.4 6 “Тавин лан”  

2 
1 хорооллын хойд дэнж дээр шинээр 
2*630 кВА чадалтай РТП барих ажил 

1,512.3 1,300.0 10 “Тавин лан”  

3 

Хөтөл фидерийн ачааллыг хуваах, АТП-
2759, 1259, 1739, 4369, 2428-ын ачааллыг 
хөнгөлөх, АТП-4369, 2428, 2020, 2356, 
2669, 2051, 2400, 3779, 4033-ын д/с-н 
чадлыг томсгох ажил  

1,481.8 1,249.0 6 “Ханлиг илч”  

4 
Хөтөл фидерийн АТП-2020, 2356, 888, 
1458, 2019, 2713, 1459, 2669, 2051, 1886, 
1715, 4033-ын ачааллыг хөнгөлөх ажил  

1,454.6 1,262.9 7 
“Мон Энержи 

корпораци 

5 
Хөтөл фидерийн АТП-2060, 1900, 1887, 
1345, 2400,3779-ын ачааллыг хөнгөлөх 
ажил 

1,083.6 898.1 11 
“Термо элект 

трейд” 

6 

Баянхошуу фидерийн ачааллыг хуваах, 
шугамын нэвтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, АТП-3926, 420, 543, 3817, 
830-ын ачааллыг хөнгөлөх,  АТП-420, 
3817-ын д/с-ын чадлыг томсгох ажил 

1,027.9 809.8 7 “Проект ватт”  

7 

Тоосго-1 фидерийн ачааллыг 
хувааж,10кВ-ын хүчдэлийн түвшинд 
шилжүүлэх, шугамын нэвтрүүлэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-2204, 999, 
057, 426, 1573, 2766, 1290, 2652-ын 
ачааллыг хөнгөлөх, АТП-057, 1573, 999, 
2766, 1290, 426-ын д/с-н чадлыг томсгох 
ажил  

1,326.0 1,166.9 5 Эх голомтын илч 

8 

Тоосго-2 фидерийн ачааллыг 
хувааж,10кВ-ын хүчдэлийн түвшинд 
шилжүүлэх, шугамын нэвтрүүлэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-329, 2725, 
418, 034, 2729, 2736-ын ачааллыг 
хөнгөлөх, АТП-034, 2725, 2729-ын д/с-н 
чадлыг томсгох ажил 

1,008.2 814.4 6 Чандмань хонгор 

9 

 Найрамдал-А фидерийн ачааллыг 
хувааж,10кВ-ын хүчдлийн түвшинд 
шилжүүлэх, шугамын нэвтрүүлэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-1664, 2652, 
2061, 3748, 1426, 3920-ын ачааллыг 
хөнгөлөх, АТП-2652, 1664, 3748-ын д/с-н 
чадлыг томсгох ажил  

1,267.4 933.1 13 Эй Би Жи Энерго 

10 

Түшиг фидерийн ачааллыг хувааж,10кВ-
ын хүчдэлийн түвшинд шилжүүлэх, АТП-
422, 863, 864, 446, 1697, 798, 2585, 433, 
831, 389, 798-ын ачааллыг хөнгөлөх, АТП-
798, 1697, 831, 1708, 389, 735, 2585, 931, 
446, 4873-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил 

1,355.8 1,193.2 10 Чинбат 

11 

Түшиг фидерийн АТП-931, 831, 2593, 928, 
474, 735,  Сургууль фидерийн АТП-499, 
830, 748, 1708, ХТП-991-н ачааллыг 
хөнгөлөх ажил 

1,131.2 870.2 15 
Талст 

инженеринг 

12 
Сургууль фидерийн ачааллыг хувааж, 10 
кВ-ын хүчдэлийн түвшинд шилжүүлэх, 
АТП-924, 3901, 094, 921, 419, 033-ын 

929.5 720.4 6 Виртуалсофт 



8 

 

ачааллыг хөнгөлөх,  АТП-094, 924, 3901-
ын дэд станцын чадлыг томсгох ажил  

13 

Цагаандаваа фидерийн ачааллыг 
хуваах,шугамын нэвтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, АТП-781, 3861, 1838, 405, 
3471, 672, 129, ХТП-2917-н ачааллыг 
хөнгөлөх, АТП-097, 3861, 1838, 2026, ХТП-
2237-ын дэд станцуудын чадлыг томсгох 
ажил  

1,149.9 921.2 10 Ширээт баян 

14 

102 сургууль фидерийн ачааллыг хуваах, 
шугамын нэвтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, АТП-1675, 1421, 3784, 1115, 
4213, 1885, 2708-н ачааллыг хөнгөлөх, 
АТП-3784, 1676, 4212, 1608, 3512, 4825, 
4213, 4826, 1885, 2708, 2644-ын д/с-н 
чадлыг томсгох ажил  

945.9 832.2 9 Вест энержи 

15 

Цагаандаваа фидерийн АТП-672, 129, 
2026, 3813, 405, 3471, 102 сургууль 
фидерийн АТП-1608, 3512, 143, 1676, 
3512, 4825, 4212, 3784, 2644, 1885-н 
ачааллыг хөнгөлөх ажил  

1,590.5 1,296.7 8 Одкон эрчим 

16 

Шинэст-А фидерийн ачааллыг хуваах, 
шугамын нэвтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, АТП-819, 568, 400, 1308, 
411, 412, 369, 3795-н ачааллыг хөнгөлөх, 
АТП-412, 539, 568, 819, 1308, 3786, 3795, 
3967-ын дэд станцын чадлыг томсгох 
ажил  

1,106.9 934.3 7 
Хайрхан наран 

трейд 

17 

Хангай фидерийн ачааллыг хуваах, 
шугамын нэвтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, АТП-4901, 3793, 2227, 564, 
064, 2839, 3806, 540, 064-н ачааллыг 
хөнгөлөх, АТП-3809, 3806, 2839, 1995, 
3808, 2015, 056, 4901-ын д/с-н чадлыг 
томсгох ажил  

1,107.4 957.8 6 Юувокү 

18 

Шинэст-А фидерийн АТП-1037, 3786, 539, 
3967, 1011, 188, 517, 3795, 1440, 1807, 
Хангай фидерийн АТП-540, 3808, 056, 
2015, 064-н ачааллыг хөнгөлөх ажил  

889.7 801.5 6 Хасу эрчим 

19 

7 буудал фидерийн АТП-2241, 435, 3809, 
564, 3793, 1454, 1995, 2227, ХТП-675-н 
ачааллыг хөнгөлөх, АТП-2241, 2228, 3794, 
3793, 3792, 092, 680, 1598, 086, 065 дэд 
станцын чадлыг томсгон солих ажил  

917.0 810.0 7 “Жам” 

20 
7 буудал фидерийн АТП-1454, 564, 333, 
1441, 1598, 3792, 092, 086, 065, 680, 3794, 
186-н ачааллыг хөнгөлөх ажил  

830.0 680.7 5 “Би Эм Жи Эл”  

21 

7 буудал фидерийн ачааллыг хувааж, 
реклоузерт суурилсан түгээх сүлжээний 
автоматжуулалтын системийг нэвтрүүлэх, 
шугамын нэтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх ажил  

770.5 647.1 3 “Эрчим өргөө”  

22 
110/35/10 кВ Найрамдал дэд станцын 35 
кВ талаас гаргалга гарган Баянгол А,Б 
шугамтай холбох 

879.8 740.1 11 “Нью лайт” 

23 
Гэр хорооллын ачаалал өндөртэй байгаа 
6-10 кВ-ын Кеч, Монель, Цайз 
фидерүүдийн ачааллыг хөнгөлөх ажил 

1,588.5 1,398.4 3 “Биндэгноров”  

24 
Гэр хорооллын ачаалал өндөртэй байгаа 
6-10 кВ-ын Гандан, Ботаник-А, Бааз, 

1,297.2 1,184.9 1 “Виртуалсофт” 
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Дэнжийн 1000, Тахилт фидерүүдийн 
ачааллыг хөнгөлөх, 110/35/10 кВ-ын 
Яармаг д/с-с Нүхт, Арцат фидерийн 
шугамын утасны хөндлөн огтлолыг 
нэмэгдүүлэх ажил 

25 
110/10 кВ-ын Баруун дэд станцаас шинээр 
барих 10 кВ-ын ХБ-с кабель шугам татаж 
2*630 кВА чадалтай ХТП барих ажил 

387.0 314.1 5 
“Техникийн цогц 

шийдэл” 

26 

СХД 11, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, БЗД 
21 хороодын гэр хорооллын хучдлийн 
уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн 
айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн 
ажил   

1,486.8 1,303.1 6 “Да хот” 

27 

СХД 23, 25, 26, 32 ЧД-ийн 16, 17, 18, 19, 
БЗД-ийн 9, 11, 19,22, ХУД 10, 12, 14, 16, 
СБД 15, 16, 17, 18-р хороодын гэр 
хорооллын хучдлийн уналттай болон 
шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхүүдийн 
цахилгаан хангамжийн ажил  

1,727.3 1,629.7 2 
“Бридж 

констракшн” 

28 

СХД-ийн 24,7,21, СБД-ийн 17,18, БЗД-ийн 
9,11,22,23, ЧД-ийн 12,17,18 ХУД-ийн 10, 
12 дугаар хороодын гэр хорооллын 
хучдлийн уналттай болон шинэ 
суурьшлын бүсийн айл өрхүүдийн 
цахилгаан хангамжийн ажил 

1,326.1 1,267.9 2 “Наранлист”  

 НИЙТ 32,500.0 27,727.3 193  

 
Биелэлт 100% 

“Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20.000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай 
цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил” төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд хэрэгжих “Дамжуулах сүлжээний шугам, дэд станцын өргөтгөл, 
шинэчлэлийн ажил”-уудыг батлагдсан төсөвт өртгийн дагуу тендер шалгаруулалтыг зохион 
байгуулсан.  

 
Тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 

оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 299 дүгээр тушаалаар байгуулагдан, тендерийн баримт 
бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

 
Тендерийн урилгыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Өдрийн сонин"-ын 

№242(5809) дугаарТ, “Зууны мэдээ” сонины №225(5672) дугаарт, яамны веб сайт, Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж зарласан. 

 
Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны  өдрийн 

11:00 цаг хүлээн авч, 11:30 цагт тендерийг багцын дэс дугаарын дарааллын дагуу нээн, 
тендерт давхардсан тоогоор нийт 14 компани оролцсон.  

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  
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Тендерийн үр дүнг багц тус бүрээр хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 
110/10 кВ-ын Баруун дэд станцын 
өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил 

4,335.6 4,116.8 6 
“Илч хангай” 

ХХК 

2 
110/10 кВ-ын Улаанхуаран дэд 
станцын өргөтгөлийн барилга 
угсралтын ажил 

2,664.4 1,981.8 8 
“Эрчим сүлжээ” 

ХХК 

 НИЙТ 7,000.0 6,098.6 14  

 
Биелэлт 100% 

2. “Нийслэлд одоо ажиллаж байгаа 68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг 
дулааны төвлөрсөн системд холбох” ажлыг батлагдсан төсөвт өртгийн дагуу тендер 
шалгаруулалтыг зохион байгуулсан.  

 
Тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 

оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 290 дүгээр тушаалаар байгуулагдан, тендерийн баримт 
бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

 
Тендерийн урилгыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Өдрийн сонин"-ын 

242/5809/ дугаарт, “Зууны мэдээ” сонины 225/5672/ дугаарт, яамны веб сайт, Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж нээлтэй сонгон 
шалгаруулалтыг зарласан. 

 
Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ний өдрийн 

15:00 цаг хүртэл хүлээн авч, 15:30 цагт тендерийг багцын дэс дугаарын дарааллын дагуу 
нээн, тендерт давхардсан тоогоор нийт 61 компани оролцсон.  

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Тендерийн үр дүнг багц тус бүрээр хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Д/
д 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 
СХД-ийн 22-р хороо Хилийн 0151-р 
анги орчмын халаалтын зуухнуудыг 
төвлөрсөн дулаанд холбох 

2,664.6 2,118.3 12 

"Есөн талст-
Оргил 

констракшн" 
ХХК 

2 
ИЗИС орчмын халаалтын зуухнуудыг 
төвлөрсөн дулаанд холбох 

2,551.6 1,972.5 5 
“Эй Жи Зэт” 

ХХК 

3 
ИЗИС орчмын халаалтын зуухнуудыг 
төвлөрсөн дулаанд холбох 

2,825.3 2,133.1 8 “Мэз” ХХК 

4 
Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, 
Маахуур толгой орчмын халаалтын 
зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 

3,006.9 2,455.4 10 “Бумбод” ХХК 

5 
Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, 
Маахуур толгой орчмын халаалтын 
зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 

3,264.3 2,797.9 8 
“Хасу 

мегаватт” ХХК 

6 
Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, 
Маахуур толгой орчмын халаалтын 
зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 

2,983.1 2,881.5 4 
“Энерго 
сервис 

монтаж” ХХК 
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7 
Дулааны 12-р магистралийн өргөтгөл, 
Маахуур толгой орчмын халаалтын 
зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 

1,634.4 1,361.5 6 
"Мон энержи 
корпораци" 

ХХК 

8 
БЗД-ийн 8-р хороо ОБЕГ-ын 63-р анги, 
ЗХ-ийн 310-р анги, Баянзүрх цогцолбор 
сургуулийг төвлөрсөн дулаанд холбох 

1,581.3 1,236.1 3 
"Гом-Илч" 

ХХК 

9 

ХУД-ийн 7, 8-р хороо, 2ф300мм 
голчтой шугамын өргөтгөл, 60, 118-р 
сургуулийн зуухыг төвлөрсөн дулаанд 
холбох 

2,379.6 1,806.7 5 
"Тэргүүн 

инвест" ХХК 

 НИЙТ 22,891.1 18,763.0 61  

 
Биелэлт 100% 

 
3. “Амгалангийн дулааны цахилгаан станц 348 МВт-ын туршилт, тохируулгын ажил” 

төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 169 дүгээр тушаалаар 8 багцад хувааж батлагдсан төсөвт өртгийн дагуу нээлттэй 
тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан.  

 
Уг төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний 

хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 307, 319 дүгээр тушаалаар байгуулагдан 
тендерийн баримт бичгүүдийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

Тендерийн урилгыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн "Өдрийн сонин"-ын №244 
/5811/ дугаарт, “Зууны мэдээ” сонины №227 /5674/дугаарт, яамны веб сайт, Төрийн худалдан 
авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж нээлтэй сонгон 
шалгаруулалтыг зарласан. 

 
Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 

15:00 цаг хүртэл хүлээн авч, багцын дэс дарааллын дагуу 15:30 цагт нээн, тендерт 17 
компани оролцохоор саналаа ирүүлэв.  

 
Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 

хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Тендерийн үр дүнг багц тус бүрээр хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 
Нүүрс шинжилгээний тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгсэл нийлүүлэх туршилт тохируулга хийх 

109.7 89.9 3 “Эс Эй Би Ти” 

2 СКАДА системд холбох ажил 200.1 124.3 2 
“Монхорус 

интернэшнл” 

3 
110/10 кВ-ын Амгалан ДС-ын салбар шугамыг 
AC-240 утсаар солих, аянгын тросс бүхий 
шилэн кабель татах угсралтын ажил 

178.5 178.9 3 “Илч-Хангай” 

4 
Хөрсний ус, бохир, борооны усыг салгаж 
шугам татах угсралтын ажил 

37.6 36.9 1 
“Комфорт 
импекс” 

5 
Төмөр замын динамик хэмжлийн электрон жин 
нийлүүлэх туршилт тохируулгын ажил 

119.9 - 3 - 

6 
Үнс зөөвөрлөх тусгай зориулалтын 40тн 
даацтай цистерн автомашин нийлүүлэх 

250.0 191.4 3 
“Өгөөмөр 

баян булаг” 

7 
2ш гүний худгийн гаргах барилга угсралтын 
ажил 

65.0 64.6 1 “Ус ундрах” 

8 Гүний худгийг  шугамд холбох угсралтын ажил 50.0 49.9 1 “Ус ундрах” 
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 НИЙТ 1,010.6 735.9 17  

  
Биелэлт 90% 

В.Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагад эрх шилжсэн: 

Эрчим хүчний сайдын 2017 оны төсвийн багцад тусгагдсан зарим төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг хуулийн 46 дугаар зүйлийн 
46.3-т заасны дагуу Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагад шилжүүлсэн. Үүнд: 

1.“Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхийг 
цахилгаан хангамжаар хангах ажил” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих Баянхонгор 
аймгийн Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Ерөө, Төв аймгийн Батсүмбэр, Увс аймгийн 
Наранбулаг, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, Түнэл, Төмөрбулаг сумдын цахилгаан хангамжийн 
ажлын тендерийг зохион байгуулах эрхийг Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 
07-ны өдрийн 120 дугаар тушаалаар харьяа аймгуудын Засаг дарга нарт шилжүүлсэн. 

2.Эрчим хүчний сайдын 2017 оны төсвийн багцад тусгагдсан “Зарим аймгийн төвийн 
дулааны станцын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах” төсөл, арга хэмжээний 
хүрээнд хэрэгжих Эрчим хүчний салбарын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах 
зорилгоор Засгийн газрын 2017 оны 258 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан  төсөл, 
“Булган  аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцыг ажиллагаанд зарцуулах” ажлын 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах эрхийг Эрчим 
хүчний сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Булган аймгийн 
Засаг даргад, “Дорноговь аймгийн төвийн дулааны станцын КВТС-20/150 маягийн зуух 
шинээр суурилуулах” ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах эрхийг Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10 
дугаар тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад, “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК-ийн 
зуухны /№1/ шаталтын технологийг өөрчлөх” ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах эрхийг Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 08-ны өдрийн 11 дүгээр тушаалаар “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК-д шилжүүлсэн.  

Биелэлт 100% 

1.2 Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаархи 
тайлбар, үндэслэл болон хэрэгжилтийн талаархи мэдээлэл:  

2017 онд “ТЕЗ-ын 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө”-нд 
тусгагдаагүй 4 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан.  

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 180 дугаар 

тогтоолоор эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх томоохон төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтыг 
баталж, эдгээр төслүүдийг түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
нөхцөлтэйгээр хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 2017 оны эхний хагас жилд 
багтаан гэрээ байгуулан ажлыг нь эхлүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд, Эрчим хүчний 
сайд нарт даалгасан. Үүнд: 

 
1. “Улаанбаатарын III цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 250 МВт-аар 

нэмэгдүүлэх, станцын цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг өргөтгөх төсөл”-ийн 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог Төрийн нарийн бичгийн 
даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 56 дугаар тушаалаар байгуулагдан, 
тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан.  
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Тендерийн урилгыг 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр "Өдрийн сонин", яамны веб 
сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж 
нээлтэй сонгон шалгаруулалтыг зарласан. 

 
Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийг 

хүртэл хүлээн авч, нээсэн. 
 
Тендерт БНХАУ-ын TBEA Co.,Ltd, Joint venture of China Changjiang Energy Corporation 

and Hunan Industrial Equipment Installation Co .,Ltd, Dongfang Electric Corporation Limited, 
SEPCO-Electric Power Construction гэсэн 3 компани, 1 түншлэл оролцохоор тендерийн 
материал ирүүлсэн. 

 
Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 

хүчинтэй байх хугацаанд гүйцэтгэгч компанитай ЭХА-045/2017 тоот ажил гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулсан боловч Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
180 дугаар тогтоолд тухайн төслүүдийн эх үүсвэрийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
нөхцөлтэй гэж заасан, харин хөрөнгө оруулалтыг буцаан төлөх асуудлыг тусгаагүй байсан 
тул уг гэрээг цуцалсан. 

 
2. “Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 50 МВт-аар 

нэмэгдүүлэх, станцын цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг өргөтгөх төсөл”-ийн 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо Төрийн нарийн бичгийн 
даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 19 дүгээр тушаалаар байгуулагдан, 
тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан.  

Тендерийн урилгыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр "Өдрийн сонин"-д, яамны веб 
сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж 
нээлтэй сонгон шалгаруулалтыг зарласан. 

 
Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг 

хүртэл хүлээн авч, нээхээр байсан боловч оролцогч компаниудын ирүүлсэн хүсэлтийг 
үндэслэн 14 хоногоор сунгаж, 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл хүлээн авч, 
нээсэн. 

 
Тендерт БНХАУ-ын TBEA Co.ltd, China State Construction Engineering Corporation, CITIC 

HIC Engineering and Technology Co.,ltd, Harbin Electric International Co.,ltd, China Machinery 
Engineering Corporation, БНСУ-ын Alpha compass company and CWEPDI Co.,ltd гэсэн 6 
компани оролцохоор тендерийн материал ирүүлсэн. 

 
Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 

хүчинтэй байх хугацаанд гүйцэтгэгч компанитай ЭХА-005/2017 тоот ажил гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулсан боловч Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
180 дугаар тогтоолд тухайн төслүүдийн эх үүсвэрийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
нөхцөлтэй гэж заасан, харин хөрөнгө оруулалтыг буцаан төлөх асуудлыг тусгаагүй байсан 
тул уг гэрээг цуцалсан. 

 
3. “Багануур-Чойрын өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Багануур 

дэд станцыг өргөтгөх төсөл”-ийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний 
хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 21 дүгээр 
тушаалаар байгуулагдан, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, захиалагчаар 
батлуулсан.  

Тендерийн урилгыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр "Өдрийн сонин"-д, яамны веб 
сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлж 
нээлтэй сонгон шалгаруулалтыг зарласан. 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг 

хүртэл хүлээн авч, нээхээр байсан боловч оролцогч компаниудын ирүүлсэн хүсэлтийг 
үндэслэн 15 хоногоор сунгаж, 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл хүлээн авч, 
нээсэн. 

 
Тендерт БНХАУ-ын Shanghai Electric Co.,ltd, Shandong Electric Power Construction First 

Engineering Company, China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Design 
Institute Co.,ltd, Joint venture of Heilongjiang Construction and Installation Group Co.,ltd and 
Heilongjiang Electric Power Design Institute Co ., Ltd гэсэн 3 компани, 1 түншлэл оролцохоор 
тендерийн материал ирүүлсэн. 

 
Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 

хүчинтэй байх хугацаанд гүйцэтгэгч компанитай ЭХА-046/2017 тоот ажил гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулсан боловч Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
180 дугаар тогтоолд тухайн төслүүдийн эх үүсвэрийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
нөхцөлтэй гэж заасан, харин хөрөнгө оруулалтыг буцаан төлөх асуудлыг тусгаагүй байсан 
тул уг гэрээг цуцалсан. 

 
4. “Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Алтай сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл”-ийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендерийн үнэлгээний хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-
ны өдрийн 74 дүгээр тушаалаар байгуулагдан, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, 
захиалагчаар батлуулсан.  

Тендерийн урилгыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр "Өдрийн сонин"-ын дугаарт, 
яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд 
нийтэлж нээлтэй сонгон шалгаруулалтыг зарласан. 

 
Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалыг 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

15:00 цаг хүртэл хүлээн авч, 16:00 цагт нээсэн. 
 
Тендерт Алтай трест компани оролцохоор тендерийн материал ирүүлсэн. 
 
Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 

хүчинтэй байх хугацаанд гүйцэтгэгч компанитай ЭХА-050/2017 тоот ажил гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулсан боловч Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
180 дугаар тогтоолд тухайн төслүүдийн эх үүсвэрийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
нөхцөлтэй гэж заасан, харин хөрөнгө оруулалтыг буцаан төлөх асуудлыг тусгаагүй байсан 
тул уг гэрээг цуцалсан. 

1.3 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажлын 
шалтгаан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагаа: 

2017 онд ТЕЗ-ын худалдан авах үйл ажиллагаа батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
зохион байгуулагдав. Биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажил байхгүй болно. 

1.4 Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй хугацаанд хийсэн эсэх: 

2017 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй хугацаанд 
хийж, захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд гэрээ байгуулж ажилласан. 

1.5 Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил, түүнийг хэрхэн засаж залруулсан 
тухай бараа, үйлчилгээ тус бүрээр бичих: 

http://www.tender.gov.mn/
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2017 оны жилийн эцсийн байдлаар худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын 
явцад гарсан зөрчил, дутагдал гараагүй. 

1.6 Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал: 

 2017 онд Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулсан зарим тендер шалгаруулалттай 
холбоотой гомдлыг оролцогч компаниуд Сангийн яаманд гаргасан. Үүнд:  

1.“Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын 
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажлын үргэлжлэл /Улаанбаатар/” төсөл, арга 
хэмжээний 1, 6, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 32, 41 дүгээр багцуудад оролцогч “Дэд өртөө” ХХК, 
“Ханлиг илч” ХХК, “Эрчим өгий” ХХК-ууд тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой 
гомдлыг Сангийн яаманд гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу 
гэрээ байгуулах эрхийг түр түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж, захиалагчийн гаргасан шийдвэр нь үндэслэлтэй байна гэж 
дүгнэсний дагуу тендерийг үргэлжлүүлж эдгээр багцуудад шалгарсан гүйцэтгэгч 
компаниудтай гэрээ байгуулан барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлсэн. 

2. “Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20.000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай 
цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил” төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд хэрэгжих “Дамжуулах сүлжээний шугам, дэд станцын өргөтгөл, 
шинэчлэлийн ажил”-ын 1, 2 дугаар багцад оролцогч “Смарткрафт”, “Тавинлан” ХХК-ууд 
тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд гаргасны дагуу 
хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу гэрээ байгуулах эрхийг түр түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлсний дагуу дахин үнэлгээ хийх шийдвэрийг захиалагчид ирүүлсэн. 

 Сангийн яамнаас ирүүлсэн дүгнэлтийн дагуу тендерийн үнэлгээний хороо тендерийг 
дахин үнэлж, өмнөх явуулсан тендер шалгаруулалт нь хууль, журмын дагуу зохион 
байгуулагдсан байна гэж үзэн гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулж, уг шийдвэрийг Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

3. “Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20.000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай 
цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил”-ын төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд хэрэгжих “Түгээх сүлжээний шугам, дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлтийн 
ажил”-ын 10, 11, 14, 19 дүгээр багцуудад оролцогч компаниуд тендер шалгаруулалтын үр 
дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-
т заасны дагуу гэрээ байгуулах эрхийг түр түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлсний дагуу дахин үнэлгээ хийх шийдвэрийг захиалагчид ирүүлсэн. 

 Сангийн яамнаас ирүүлсэн дүгнэлтийн дагуу тендерийн үнэлгээний хороо тендерийг 
дахин үнэлж, өмнөх явуулсан тендер шалгаруулалт нь хууль, журмын дагуу зохион 
байгуулагдсан байна гэж үзэн гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулж, уг шийдвэрийг Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

 Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулсан тендер шалгаруулалттай холбоотой 
гомдлууд нь 100% захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй байна гэж дүгнэгдсэн байна. 
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1.7 Чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын бараа худалдан авсан мөнгөн дүн, 
нийлүүлэгчийн нэр гэрээний хэрэгжилтийн талаар 

“Эрчим хүчний сайдын 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө”-нд 
Монгол Улсын Загсийн газрын 2015 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн 336 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан бараа тусгагдаагүй болно.  

Хоёр. Худалдан авах ажиллагааны цахим системийг ашигласан талаар: 

2.1 Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарласан тендер шалгаруулалтын тоо, 
хувь болон системийн талаар: 

 Эрчим хүчний сайдын 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 
төлөвлөгөөнд 1 бараа /3 багц/, 9 ажил, нийт 12 төсөл худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулахаар тусгасан.  

 Эдгээр ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилгыг худалдан 
авах ажиллагааны цахим системд 100% байршуулж, мөн 2017 оны төлөвлөгөөнд 
тусгагдаагүй 4 төсөл, арга хэмжээний тендерийн урилгыг байршуулж ил тод зарласан. 

2.2 Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн ашиглалт болон тухайн жилд 
худалдан авсан бараа, үйлчилгээний тоо, мөнгөн дүн, гэрээний хэрэгжилтийн талаар: 

2017 онд Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрээс худалдан авалт 
хийгдээгүй байна. 

Гурав. Харъяа байгууллагын худалдан авах ажиллагааны талаар: 

3.1 ТЕЗ-н харьяа байгууллагуудын тоо, тэдгээрийн худалдан авах ажиллагааны 
хэрэгжилтийн талаар ерөнхий мэдээлэл, худалдан авах ажиллагааг зааварчилгаа, 
аргачлалаар хангасан байдал болон түүнд хяналт тавьж ажилласан байдал: 

Эрчим хүчний сайдын багцад харьяа төсвийн болон төрийн өмчийн оролцоот хуулийн 
этгээд байхгүй болно. 

Эрчим хүчний сайдаас эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын 2018 оны 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, 2017 оны тайлан ирүүлэх, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж чиглэл өгч ажиллав.  

3.2 ТЕЗ өөрийн харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд үнэлгээ 
өгсөн дотоод аудитын зөвлөмж, дүгнэлт болон авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар: 

Эрчим хүчний сайдын багцад харьяа төсвийн болон төрийн өмчийн оролцоот хуулийн 
этгээд байхгүй болно. 

Эрчим хүчний сайдаас эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын 2018 оны 
худалдан авах төлөвлөгөө боловсруулах, 2017 оны тайлан ирүүлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний талаар зөвлөмж чиглэл өгч ажиллав.  

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал: 

4.1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн талаарх өөрийн үнэлгээ, дүгнэлтийг тодруулах: 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 100 хувийн 
биелэлттэй байна. 
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4.2 Гэрээний хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаарх мэдээллийг тусгах: 

2017 онд  урсгал зардлаас Говь-Алтай, Завхан аймгуудын төв болон Говь-Алтай 
аймгийн Алтай сум, Цогт сумын Баянтоорой багийн Дизелийн цахилгаан станцад дизель 
түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгч компаниудтай хийгдсэн гэрээнд ашиглагч үйлдвэр, компаниудтай 
хамтран хяналт тавьж, үйлдвэрийн хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан. Барааны 
нийлүүлэлтэд чанарын талаар гологдол гараагүй. 

Мөн Эрчим хүчний сайдын хөрөнгө оруулалтын багцын барилга угсралтын ажлыг 
гүйцэтгүүлэх компаниудтай нийт 85 гэрээг байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллалаа. 

4.3 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтыг цаашид улам үр дүнтэй 
болгох санал, зөвлөмж, хүсэлт: 

а/ Авилгатай тэмцэх газраас эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шалгалт хийсний дагуу тус яаманд эдгээр төрийн өмчит компаниудын 
худалдан авах ажилагааны явцад хяналт тавих зөвлөмжийг өгсөн. Эрчим хүчний яам нь 
төрийн өмчит компаниудын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
тайлагналтын мэдээг авч нэгтгэж байгаагүй учир эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит 
үйлдвэр, компаниудын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагнал, үр дүнг Эрчим 
хүчний яам нэгтгэж байх талаар чиглэл өгөх; 

б/ Шилэн дансны нэгдсэн болон өөрийн байгууллагын цахим хуудсанд худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн шалгаруулалтын мэдээлэл тайланг байршуулж 
ажиллав. 

 
 

~ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ ~ 


