
НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА 
 

 
Огноо: 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр. 

 
Тендер шалгаруулалтын нэр: Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
нөхцөлтэй Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 50 МВт-
аар нэмэгдүүлэх, станцын цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг өргөтгөх төслийн ажлын 
зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж 
ашиглалтад хүлээлгэн өгөх.  
 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭХА-2017/01 

 
Эрчим хүчний яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын 
суурилагдсан хүчин чадлыг 50 МВт-аар нэмэгдүүлэх, станцын цахилгаан, дулаан дамжуулах 
сүлжээг өргөтгөх төслийн ажлын зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, 
барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх тухай битүүмжилсэн тендер 
ирүүлэхийг урьж байна. 
 
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж 
төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр иж бүрдэл бүрийг нь 300,000 [Гурван зуун мянга] төгрөгөөр 
худалдан авч болно. Тендерийн баримт бичгийн үнийг Монгол Улсын Эрчим хүчний Яамны 
Төрийн сан банкин дахь 900030403 тоот харилцах дансанд шилжүүлнэ. 

 
Тендерийг 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх 
хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 
2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад нээнэ. 

 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй. 
 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч 
болно. 
 

Эрчим хүчний яам, 
Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө, Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо, Засгийн газрын XIV 

байр, 2 дугаар давхар, 213 тоот өрөө. Утас 62263056 
 
 

INVITATION FOR OPEN TENDERING 
Date: January 26, 2017 
 
Name of Bid: Extend installed capacity of Choibalsan thermal power plant by a new unit of 50 MW 
including design work, procurement of equipment, construction and commissioning on the basis of 
turnkey contract and contractor financing.  
 
Bid No. EHA-2017/01 
 
The Ministry of Energy of Mongolia now invites sealed bids from pre-qualified eligible bidders for 

Capacity extension project of Choibalsan thermal power plant by new unit of 50 MW including 
design work, procurement of equipment, construction and commissioning on the basis of turnkey 
contract and contractor financing.  
 
A complete set of bidding documents /if required, additional copy/ may be purchased by interested 
bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable 
fee of MNT 300.000,0 (three hundred thousand tugrugs). The fee for bid documents will be 
transmitted to the Ministry of Energy of Mongolia Account No. 900030403 in Turiin San Bank 
 



Bids must be delivered to the below office on March 06 , 2017 before 10.00 AM and will be opened 
in the presence of bidders’ representatives on March 06, 2017 on 11.00 AM. 
 
Foreign bidders may submit bids. 
 
Interested bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the 
following address:  
 
Address: Ulaanbaatar -17060, Chinggis Avenue, Khan-uul District, 3rd khoroo, Government 
building –XIY, 2nd floor, Room-213. Tel:+976-62263056 
Ministry of Energy 

 


