
     INVITATION FOR BIDS 
 
 
Date:    March 26, 2014 

Title of Bid:   “Construction of 6/0.4kV 2*630kVA substation and 6kV cable line 34.9km for  
site Darkhan Uul aimag, Mongolia. /District 11, 12, 24, 25, 26/ 

  
Bid No.   EKHBU-07/14 
 

The Minister of Energy, Mongolia invites sealed bid from eligible Bidders for “Construction of 
6/0.4kV 2*630kVA substation and 6kV cable line 34.9km for site Darkhan Uul aimag, Mongolia. 
/District 11, 12, 24, 25, 26/ 

 
Bidders should purchase the bidding documents (additional copies, if required,) with writing request and 
pay a non-refundable fee of 300 000 (three hundred thousand) tugrik to the account No.  

90000-30003(MNT) with Treasury Single Account under the name of the Minister of 
Energy  

 
The bid will be valid within 45 days since its opening. Bidders shall meet the following key financial 
qualifications and experiences:  

 
• One of annual revenue of last 3 years shall be equivalent to 60 percent of total amount 

proposed by bidder, 
• Liquidity asset or potential loan amount to be acquired shall be equivalent  to 70 percent of 

total amount proposed by bidder, 
• Submission of audited financial statements of the last 3 years /2011, 2012 and 2013/, 
• Execution of one contract at least within the last 3 years that is similar to the proposed 

works with the equivalent value of 50 percent of total amount proposed by a bidder, 
 

- Submission of a copy of licence to build 0.4-10kV transmission line and substation 
 
Bidders shall provide bidding guarantee with amount of 102 172 000 (one hundred and two million one 
hundred and seventy two thousand) tugrik.    
 
Bids shall be submitted by at 10 am on April 28, 2014 and opened at 10:30 am on April 28, 2014 in the 
presence of bidders’ representatives who choose to attend. 
 
Foreign entity is eligible to submit a bid. 
A margin of preference will be granted to domestic bidders. 

 
Further information and the bidding documents can be obtained from the following address:  

 
Government building XIY, 
Chinggis Avenue, Khan-Uul district 3-th khoroo 
Ulaanbaatar-36, Mongolia 

 
 
 
 
 
 

 
 



ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
 
Огноо: 2014 оны 03 дугаар сарын 26-ний өдөр. 

 
Тендер шалгаруулалтын нэр: Хорооллын гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 2*630 
кВа ХТП-15 ком, 6кВ-ын 34,9км кабель шугам татах /Дархан-Уул, Дархан сумын 11, 12, 
24, 25, 26 дугаар хороолол/ -ын (XXVI.1.39) ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендер. 

  Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭХБУ-07/14 
 
Эрчим хүчний яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хорооллын гадна цахилгаан 
хангамж 6/0.4кВ-ын 2*630 кВа ХТП-15 ком, 6кВ-ын 34,9км кабель шугам татах /Дархан-
Уул, Дархан сумын 11, 12, 24, 25, 26 дугаар хороолол/-ын (XXVI.1.39) ажлыг гүйцэтгэх 
тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. 
 
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж 
төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 300,000-00 төгрөгөөр худалдан авч 
болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 

 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг Эрчим хүчний яамны Төрийн сан дахь 900030003 тоот 
харилцах дансанд шилжүүлнэ. 

 
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд:  

- Борлуулалтын хэмжээ:   
Сүүлийн 3 жилийн аль нэг жил нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 60 хувиас 
доошгүй байна. 

- Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:  
Сүүлийн 3 жил буюу 2011, 2012, 2013 он. 

- Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн 
хэмжээ:  
Санал болгож буй үнийн дүнгийн 70 хувиас багагүй байна.  

- Сүүлийн 3 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 
Сүүлийн 3 жил буюу 2011, 2012, 2013 онуудын аль нэг жилийн дүн нь 
тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй 
ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байна. 

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм 
3.2.1: Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10  кВ. 

 
Тендерийн хамт  102,172,000-00 (нэг зуун хоёр сая нэг зуун далан хоёр мянга) төгрөгийн дүнтэй 

тендерийн баталгаа гаргана. 

Тендерийг 2014 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10.00  цагаас өмнө хүлээн авч 
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2014 оны 
04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 30 тинутад нээнэ. 

 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.  
Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцно. 
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.  

 
Улаанбаатар хот-36, Хан-Уулдүүргийн 3-р хороо,  
Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIY байр. 

Эрчим хүчний яам. Утас: 62262359, 62263073.   
www.procurement.gov.mn,  www.energy.gov.mn  

http://www.procurement.gov.mn/
http://www.energy/

