
Дулааны чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 

№ Компанийн нэрс 
Гэрчилгээний 

дугаар 
Олгосон огноо 

Код Ажилбар 

 
"Нарантойром" ХХК 
дугаар 2543389 

445/10 
2010-11-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Монкитурами" ХХК 
дугаар 5208971 

464/10 
2010-11-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Тэнгэргазрын хишиг" 
ХХК 
дугаар 5196531 

379/10 
2010-11-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Гкал" ХХК 
дугаар 2636131 

061/10 
2010-11-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.4.3 
 
 

03.5.4 
 
 

03.8.2 

0.7-80.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
80.0кгх/см2 -аас дээш даралттай 
шугам хоолойн засвар, угсралт, 
түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 
40.0кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Түмэннаст" ХХК 
дугаар 2019892 

258/11 
2011-01-27-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Эрчимдөл" ХХК 
дугаар5304393 

478/11 
2011-01-27-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.3 
 
 

03.4.3 
 
 

03.5.3 
 

0.7-80.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-80.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-80.0кгх/см2 даралттай шугам 



 
03.8.1 

хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
40.0кгх/см2-аас доош даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Атоммаш" ХХК 
дугаар 2295679 

262/11 
2011-03-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.1 0.7-16.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Дархангеомаш" ХХК 
дугаар 2050641 

431/11 
2011-03-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.4.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Нөмрөг мандал" ХХК 
дугаар 5078261 

259/11 
2011-03-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Тепломонтаж" ХХК 
дугаар 2641224 

031/11 
2011-03-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Монбармат 
Инженеринг" ХХК 
дугаар 2019957 

477/11 
2011-03-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"ФИМО" ХХК 
дугаар 2114542 

477/11 
2011-03-15-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

0.7-16.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 



03.5.1 үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Тэргүүн-Инвест" ХХК 
дугаар 2808692 

187/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"ХНТ" ХХК 
дугаар 5150841 

543/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"БСДОД" ХХК 
дугаар 2807319 

524/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Арвайн-Илч" ХХК 
дугаар 3550133 

266/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Элтрүүд" ХХК 
дугаар 3550133 

540/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Галтцамхаг" ХХК 
дугаар 5336015 

525/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 



үйлчилгээ 

 
"Энхбүтээмж" ХХК 
дугаар 5338409 

499/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.3 
 
 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-80.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Эрчим" ХК 
дугаар 2003821 

257/11 
2011-06-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Эрхи" ХХК 
2036878 БГ 

541/11 
2011-08-08-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Дарханы дулааны 
сүлжээ" ХК 
2650061 Д-У Да 

055/11 
2011-09  
3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Санвент" ХХК 
2076896 СХ 

186/11 
2011-09  
3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Тах" ХХК 
2741997 

556/11 
2011-12-30-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.5.1 0.7-16.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Синчи-Ойл" ХХК 
2588617 

169/11 
2011-12-30-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.5.2 0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
"Прохит" ХХК 
5258316 

442/11 
2011-12-30-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 



 
"Нэгдэлтрейд" ХХК 
дугаар 2101696 

098/11 
2011-12-30-ны 
өдрөөс 3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

0.7-40.0кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0кгх/см2 даралттай шугам 
хоолойн засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
“Комплексгаз” ХXK 
5361192 

568/12  
2012-02-сар  

3 жил 

03.4.1 
 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ       

 “ТТЕЗ” ХХК 5258596 
555/12  

2012-02-сар  
3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ       
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар,угсралт түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ       
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар,угсралт түү- 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ      

 
“Байгууламж” 
ХХК 2043335 

033/12  
2012-02-сар  

3 жил 

03.5.2 
 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар,угсралт түү- 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ       

 
“ПТ-Эрчим” ХXK 
2599953 

542/12  
2012-02-сар  

3 жил 

03.8.2 
 
 

40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажил-ладаг тоноглолын засвар, 
угсралт түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ     

 
“Бумбат хоолой” ХХК 
5361192 БГ 

548/12  
2012-05-сар  

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний тур- 
шилт тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түү 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ    

 
“Говьдулаан” ХХК 
3611264 Өм Да 

215/12  
2012-05-сар  

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний тур- 
шилт тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түү 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ    



 
“Баруун-Илч” ХХК 
5214513 СБ  

557/12  
2012-05-сар  

3 жил 

03.5.2 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түү 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ    

 
“Дөл-Өргөө” ХХК 
5361745 БГ  

585/12  
2012-05-сар  

3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний тур- 
шилт тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түү 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ    

 
“Дэвших алхам” ХХК 
5262518 БЗ 

626/12  
2012-06-сар  

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний тур- 
шилт тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түү 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ    

 
"Бойлер"ХХК  
2547767 БГ 

300/12  
2012-06-сар  

3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний тур- 
шилт тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түү 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ    

 
“Монинжбар” ХХК 
2061287 ЧГ 

411/12  
2012-06-сар  

3 жил 

03.5.2 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түү 
ний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ    

 
"Энерко" ХХК 
2110768ЧГ 

345/12  
2012-7 сар 3 

жил 

03.3.1 
 
 
 

03.4.1 
 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай   зуухны 
засвар, угсралт түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ  
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай   даралтат 
савны засвар, угсралт түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ  
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар, угсралт 
түүний туршилт тохируулга,    
дагалдах    ажил үйлчилгээ 

 
"Бурхантхясаат" 
ХХК 4245733 Д-У 
Да 

345/12  
2012-7 сар 3 

жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай   зуухны 
засвар, угсралт түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ  
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай   даралтат 



 
 

03.5.1 

савны засвар, угсралт түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ  
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар, угсралт 
түүний туршилт тохируулга,    
дагалдах    ажил үйлчилгээ 

 
"Гилл-Инженер" ХХК 
2689073 СХ 

348/12  
2012-7 сар 3 

жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай   зуухны 
засвар, угсралт түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ  
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай   даралтат 
савны засвар, угсралт түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ  
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар, угсралт 
түүний туршилт тохируулга,    
дагалдах    ажил үйлчилгээ 

 
"Энерготех сер-
вис"ХХК 2586517 ЧГ 

022/12  
2012-7 сар 3 

жил 

03.3.3 
 
 

03.4.3 
 
 

03.5.3 
 
 

03.8.2 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай   зуухны 
засвар, угсралт түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ  
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай   даралтат 
савны засвар, угсралт түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ  
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар, угсралт 
түүний туршилт тохируулга,    
дагалдах    ажил үйлчилгээ 
40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт түүний туршилт тохируулга,    
дагалдах    ажил үйлчилгээ 

 
“Туртелком” ХXK 
2798069 БЗ 

859/12  
10 сарын 30-

аас 1 жил 

03.4.1 
 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ       

 
“Митл” ХХК 5396581 
СБ 

623/12  
10 сарын 30-

аас 3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 
 
 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
зас-вар, угсралт, түүний туршилт 
тохир-уулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний тур- 
шилт тохируулга, дагалдах ажил   
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам хоо-
лой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ   

 
“ӨЭЭЭ” ХХК 2693003 
Х-У 

076/12  
10 сарын 30-

аас 3 жил 

03.3.3 
 
 

03.4.3 
 
 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
зас-вар, угсралт, түүний туршилт 
тохир-уулга, дагалдах ажил   
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний тур- 
шилт тохируулга, дагалдах ажил   



03.5.3 
 
 
 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам хоо-
лой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ   

 
“Эрчиммаш” ХХК 
2045788 Х-У 

059/12  
10 сарын 30-

аас 3 жил 

03.4.3 
 
 

03.5.3 
 
 
 

03.8.2 

80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
дарал-тат савны засвар, угсралт, 
түүний тур- шилт тохируулга, 
дагалдах ажил   
80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны засвар, 
угсралт, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ    
40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажил-ладаг тоноглолын засвар, 
угсралт түү-ний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Их бага хонгор” ХХК 
2702355 БГ 

021/12  
10 сарын 30-

аас 3 жил 

03.8.2 40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажил-ладаг тоноглолын засвар, 
угсралт түү-ний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Дижиталбүтээц” ХХК 
5626072 БГ 

877/13 
1 сарын 02-аас 

1 жил 

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Эй Эс Эс инженеринг” 
ХХК 5626072 БГ 

878/13 
1 сарын 02-аас 

1 жил 

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Амегагранд” ХХК 
5373468 БЗ 

621/13 
1 сарын 02-аас 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0  кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0  кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"ЖБАТ" ХХК 
4247752 Д-У Да 

904/13 
2 сарын 18-аас 

1 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.2 
 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 



 
“Говь-Электроникс” 
ХХК 3616436 Өм Да 

905/13 
2 сарын 18-аас 

1 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"МЗЭ" ХХК 
5123631 СХ 

906/13 
2 сарын 18-аас 

1 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.3 
 
 

03.5.3 
 
 

03.8.1 
 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
80.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
80.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, 
ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
40.0 кгх/см2 -аас доош даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Глобал-Ацетилен" 
ХХК 
5361184 СХ 

907/13  
2 сарын 18-аас 

1 жил 

03.4.4 
 

80.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 
даралтат савны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Отгоннар” ХХК   
4256018 Д-У Да 

723/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил  

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Дарханхясаат” ХХК   
4250427 Д-У Да 

725/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил  

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ  

 
"Эхохангал" ХХК       
2809923 БЗ 

408/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Энх-Эрчим” ХХК 
 5566002 СБ 

761/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил 
  

03.2.3 
 
 

03.3.2 

0.4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ  
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 



 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Мон-Илч"ХХК 
2560003 БГ 

020/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил 

03.3.4 
 
 

03.4.4 
 

0.7-80.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 
зуухны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-80.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 
даралтат савны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил  

 

“Эрдэнэтийн дулааны 
цахилгаан станц” 
ТӨХК   
2688557 Ор Ба-Ө 

078/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил 

03.3.3 
 
 

03.4.3 
 
 

03.5.3 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ  
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 

“Дулааны гуравдугаар 
цахилгаан станц” 
ТӨХК   
2546191 ХУ 

051/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил 

03.3.4 
 
 

03.4.4 
 
 

03.5.4 
 
 

03.8.2 
 

80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
зуухны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 80.0 кгх/см2-аас дээш 
даралттай даралтат савны засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил  
80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил  
40.0кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Есөнталст 
констракшн” ХХК 
 2634996 ЧГ 

406/13  
2 сарын 18-аас 

3 жил 
  

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 



түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Тэнүүн-Өлзий" ХХК 
2721317 СХД 

946/13 
4 сарын 9-өөс 1 

жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"БМТ бумбат" ХХК 
2563479 Ор Ба-Өн 

947/13 
4 сарын 9-өөс 1 

жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Ньюдайрект трейд" 
ХХК 5445647 БГД 

948/13 
4 сарын 9-өөс 1 

жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Альфалимит"ХХК 
5360838 СБД 

949/13 
4 сарын 9-өөс 1 

жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Дулаан-Өгөөж"ХХК 
5659124 БГД 

950/13 
4 сарын 9-өөс 1 

жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 



 
"Түнтгэрнөөлөгт 
инженер" ХХК 5125731 
БЗД 

951/13 
4 сарын 9-өөс 1 

жил 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Эй Жи Зэт"ХХК 
2712393 СХД 

952/13 
4 сарын 9-өөс 1 

жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

03.8.1 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 
40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Нягтхолбоос 
констракшн" ХХК 
5155398 СБД 

620/13  
4 сарын 9-өөс  

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.2 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Дархан есөн 
ундраа"ХХК 4245393 
Да-У Дар 

265/13  
4 сарын 9-өөс  

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Сан-Эрчим" ХХК 
2747294 ЧД 

446/13  
4 сарын 9-өөс  

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 



хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Ханжинбулаг" ХХК 
5533198 ХУД 

763/13  
4 сарын 9-өөс  

3 жил 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Ховдын өргөө" ХХК  
2033259 Хо Жа 

730/13  
4 сарын 9-өөс  

3 жил 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"РЭМ"ХХК 2018438 
БГД 
 

056/13  
4 сарын 9-өөс  

3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Турбин"ХХК 2653427 
БЗД 

412/13  
4 сарын 9-өөс  

3 жил 

03.4.4 
 
 
 

03.5.4 
 
 
 

03.8.2 
 

80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
даралтат савны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ  
80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ  
40.0кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Ханхалхан шүтээн” 
ХХК 5403987 БЗД 

1008/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"ЮТО" ХХК 5003032 
СХД 

1009/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 



 
"Баянсүндэрэл" ХХК 
2885689 БГД 

1010/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Эрхэтнаран" ХХК 
5376777 СБД 

1011/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Хүрээ-Өргөө" ХХК 
5523745 БГД 

1012/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Сарнайнхишиг" ХХК 
5092361 БЗД 

1013/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Тэнгэрийн ойлго" ХХК 
2843897 БГД 

1014/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Урантас констракшн" 
ХХК 5622891 СБД 

1015/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 



 
"Экопартнерс" ХХК 
5537592 Сэ Сү 

1016/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
“Шүтээн-Эрдэнэ” ХХК 
3611442 Өм Дал 

1017/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Эм Өү Эн Ай Жи" ХХК 
5401135 СХД 

1018/13  
6 сарын 19-өөс 

1 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Халаалтсалхивч" ХХК 
5104998 БЗД 

762/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Мэргэнхангал" ХХК 
5095794 БГД 

727/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Хөгжихтовчоо" ХХК 
5017262 БЗД 

726/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.4.1 
 
 

03.5.1 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 



дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
“Төвчандмань ДЭХГ” 
ОНӨААТҮГ 3855562 
Тө Зу мо 

139/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Жанхаймөрөн" ХХК 
5238838 БГД 

426/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Зэт Эм И" ХХК 
5106842 ЧД 

381/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Алтайбригад" ХХК 
5230322 БЗД 

526/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Сэлэнгэ-Энерго" 
ОНӨААТҮГ  
2602644 Сэ Сү 

650/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 



 
03.5.1 

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"ГИКОН" ХХК 2877287 
БГД 

083/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.1 
 
 

03.5.2 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Ви Ти Икс" ХХК 
5087058 ХУД 

263/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.1 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Өргүүрбар" ХХК 
5250765 ХУД 

818/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.5.2 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Хасумандал трейд" 
ХХК 2587289 ХУД 

728/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.5.2 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Супермедиа пойнт" 
ХХК  
5153913 ЧД 

821/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.5.2 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Туурайн тамга" ХХК 
4123581 Хө Мө 

270/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   



 
"Гом-Илч" ХХК 
5273927 БЗД 

765/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

03.8.1 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   
40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
"Хэмжигч" ХХК 
2040131 ХУД 

432/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 
 
 

03.6 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

 
"Тэнхлэг-Од" ХХК 
2585545 ХУД 

015/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.3 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.2 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Саадиконстракшн"ХХ
К 5356083 СБД 

264/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.2 
 
 

03.4.2 
 
 

03.5.3 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
“Дорнын тэнхлэг” ХХК 
3368521 До Хэ 

766/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.3 
 
 

03.4.3 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтат 



 
 

03.5.3 

савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   

 
"Эрдэнэт-Үйлдвэр" 
ХХК 2074192 Ор Хя 

145/13  
6 сарын 19-өөс 

3 жил 

03.3.3 
 
 

03.4.3 
 
 

03.5.3 
 
 

03.6 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтат 
савны засвар, угсралт, түүний 
туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 
0.7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, 
түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ   
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

 “Сэнх”ХХК 2640163 СБ 

1056/13 

8 сарын 14-өөс 

1 жил 

03.3.1 

 

 

03.4.1 

 

 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 

засвар, угсралт түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ  

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 

савны засвар, угсралт түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 

хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ               

 
“Нүнжиг” ХХК 2018551 

Х-У 

1057/13 

8 сарын 14-өөс 

1 жил 

03.4.1 

 

 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 

савны засвар, угсралт түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 

хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ               

 
“Турборемонт”ХХК 

5669693 ЧГ 

1058/13 

8 сарын 14-өөс 

1 жил 

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 

хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ               

 
“Хүннү-Эрчим” ХХК 

5702577 СБ 

1059/13 

8 сарын 14-өөс 

1 жил 

03.5.1 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам 

хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ            



 

"Налайхын дулааны 

станц" ТӨХК 2604795 

Налайх 

729/13  

8 сарын 14-өөс 

3 жил 

03.3.1 

 

 

03.4.1  

 

 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны зас-

вар, угсралт, түүний туршилт тохир-

уулга, дагалдах ажил   

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 

савны засвар, угсралт, түүний тур- 

шилт тохируулга, дагалдах ажил   

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам хоо-

лой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ   

 
"Мөнхжил чин" ХХК 

5299845 БГ 

842/13  

8 сарын 14-өөс 

3 жил 

03.3.1 

 

 

03.4.1  

 

 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны зас-

вар, угсралт, түүний туршилт тохир-

уулга, дагалдах ажил   

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат 

савны засвар, угсралт, түүний тур- 

шилт тохируулга, дагалдах ажил   

 
"Глобалгазар" ХХК 

5242134 БГ 

429/13  

8 сарын 14-өөс 

3 жил 

03.5.1 

 

 

 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай шугам хоо-

лой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ   

 


