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

Хавсралт 1 
 

 
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН 2018 ОНЫ 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 

Нэг.Ерөнхий зүйл 

1.1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 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 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөөний төслийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн в/2416 тоот албан бичгээр, Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль батлагдаж 
нийт 70,767.1 сая төгрөгийн бараа, ажил худалдаж авахаар Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 
11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 23 дугаар тушаалаар “Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 
онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө”-г батлуулан 
хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 
оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн в/3427 тоот албан бичгээр тус тус Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн. 

Мөн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.5 дах хэсэгт заасны дагуу өдөр тутмын “Өдрийн 
сонин”-ны 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн №290 /6283/ дугаар, Эрчим хүчний яам 
/цаашид “яам” гэх/-ны веб сайт, шилэн дансны www.shilendans.gov.mn, Төрийн худалдан 
авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд тус тус байршуулж Сангийн яамаар 
баталгаажуулан иргэд, олон нийтэд ил тод мэдээлж ажиллалаа. 

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу урсгал зардлаас 3 бараа, хөрөнгө оруулалтын 
зардлаас 6 ажил, нийт 9 тендер шалгаруулалт зохион байгуулахаас урсгал зардлаас 
санхүүжих 3 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг тус яаманд 2 удаа зохион 
байгуулж тухайн үеийн түлшний үнийн тогтворгүй байдлаас шалтгаалж амжилтгүй болсон 
тул харьяа аймгийн Засаг дарга нарт эрхийг шилжүүлж, хөрөнгө оруулалтын 6 төсөл, арга 
хэмжээний сонгон шалгаруулалтыг цахим системээр зохион байгууллаа. 

Биелэлт: 100% 

А. Урсгал зардлаас худалдан авалт: 

“Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 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 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 334 дүгээр тушаалаар 
байгуулагдан тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан. 

Эрчим хүчний яамнаас тендер шалгаруулалтыг 2 удаа зохион байгуулж, тухайн үеийн 
түлшний үнийн тогтворгүй байдлаас шалтгаалж тендерт нэг ч компани оролцоогүй.  

Үүссэн нөхцөл байдлын талаар Сангийн яаманд 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн в/588 тоот албан бичгээр хандаж чиглэл хүссэний дагуу Эрчим хүчний сайдын 2018 
оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 26 дугаар тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад, 
27 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах эрхийг шилжүүлсэн. 

http://www.shilendans.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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Тендерийг мэдээллийг хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

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

Гэрээний 
дүн 

Шалгарсан 
компани 

1 
“Есөнбулаг” Дизелийн цахилгаан 
станцад дизелийн түлш нийлүүлэх 

1,250.0 1,250.0 “НИК” ХХК 

2 
Завхан аймаг дахь салбарын Дизелийн 
цахилгаан станцад дизелийн түлш 
нийлүүлэх 

750.0 750.0 
“Магнай трейд” 

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 “НИК” ХХК 

 НИЙТ 2,150.0 2,150.0  

 
Биелэлт: 100% 

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

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын багцад 13 төсөл, арга хэмжээ шинээр хэрэгжихээр тусгагдсан.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 315 дугаар 
тогтоолоор Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг баталсан. 

Уг жагсаалт дахь Эрчим хүчний сайдын 2018 оны төсвийн багцад тусгагдсан хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдээс “Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 
хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө”-г Эрчим хүчний сайд, Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газрын дарга нарын хамтарсан 2017 оны 63/А-210 тоот тушаалаар 
баталсан. 

Бусад 6 төсөл, арга хэмжээг Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны 
өдрийн 23 дугаар тушаалаар Эрчим хүчний яамнаас худалдан авах ажиллагааг нь зохион 
байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 

1.“Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих ажлын 
жагсаалтыг аймаг, орон нутггийн төрийн захиргааны байгууллагууд болон УИХ-ын гишүүдээс 
ирүүлсэн саналыг тусган Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 15 
дугаар тушаалаар уг төсөл, арга хэмжээний хүрээнд нийт 12 аймгийн 44 байршилд 
тендерийн сонгон шалгаруулалтыг /15 багц/ зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 

Эрчим хүчний яамнаас 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр эдгээр аймаг, сумд, 
багийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтыг хариуцдаг төрийн болон орон нутгийн өмчит 
компаниудад батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан техникийн нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, 
ажлын тоо хэмжээг боловсруулан баталгаажуулж ирүүлэхийг мэдэгдэж ашиглагч 
байгууллагуудаас 2018 оны 04 дүгээр 01-ний өдөр хүртэл техникийн нөхцөл, холбогдох 
материалуудыг хүлээн авч ЭХЯ зургийн даалгаврыг боловсруулан баталгаажууллаа. 

Уг төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Баянхонгор, Өмнөговь 
аймгуудад хэрэгжих барилга угсралтын ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороог Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 
дугаар сарын 02-ны өдрийн 75 дугаар, Архангай, Булган, Төв, Хөвсгөл аймгуудад хэрэгжих 
барилга угсралтын ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулах 
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үнэлгээний хороог 76 дугаар, Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай аймгуудад хэрэгжих барилга 
угсралтын ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулах 
үнэлгээний хороог 77 дугаар тушаалаар тус тус байгуулсан. 

Эдгээр үнэлгээний хороод тендерийн баримт бичгийг Сангийн сайдын 2008 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 362 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Түлхүүр 
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу боловсруулж, 
захиалагчаар батлуулсан. 

Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Баянхонгор, Өмнөговь, Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай 
аймгуудад хэрэгжих барилга угсралтын ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендерийн урилгыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр “Өнөөдөр” сонины дугаарт 
нийтлүүлж мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд тус тус 
байршуулж нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр цахим 
системээр тендерийг нээсэн. 

Харин Архангай, Булган, Төв, Хөвсгөл аймгуудад хэрэгжих барилга угсралтын 
ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилгыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 
10-ны өдөр “Өнөөдөр” сонины дугаарт нийтлүүлж мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим системд тус тус байршуулж нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж 2018 оны 
05 дугаар сарын 07-ны өдөр цахим системээр тендерийг нээлээ. 

Энэхүү 15 багц ажлын тендерт нийт эрчим хүчний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 73 компани оролцсон байна. 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвлөмжийн дагуу гэрээг 
байгуулж, ажлыг эхлүүлээд байна. 

Уг төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Цогт сумдад хэрэгжсэн 
“Багц 5” буюу “Бигэр сумаас Цогт сум руу 80 км 35 кВ-ын ЦДАШ, 35/15 кВ-ын дэд станц 
шинээр барих”, “Бигэр сумаас Цогт сумыг холбосон 15 кВ-ын ЦДАШ-ыг буулган зөөж, Цогт 
сумаас Баянтоорой багийг холбох ажил”-ын гүйцэтгэгчээр “Эх голомтын илч” ХХК шалгарч 
2018 оны 08 дугаар сарын 02-нд ЭХА-027/2018 тоот гэрээг байгуулсан. 

Гүйцэтгэгч компаниас уг ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй болсон тухай мэдэгдлээ 2018 
оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн нь дахин нээлттэй тендер шалгаруулалт зохион 
байгуулахад цаг хугацааны хувьд боломжгүй болгосон тул уг ажлыг гүйцэтгэх чадавхи бүхий 
компаниудын хүрээнд хязгаарлагдмал тендерийг цаг алдалгүй зохион байгуулах талаар 
чиглэл хүссэн албан тоотыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

Сангийн яамнаас 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 6-1/7416 тоот албан 
бичгээр “...дээрх ажлыг гүйцэтгэхэд тусгай зориулалтын технологи, техник, машин механизм 
шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол дээрх шаардлагыг хангах эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн дунд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1-д заасны дагуу 
хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт зохион байгуулах боломжтой...” гэж мэдэгдсэний 
дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтыг зарлаж 
2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр нээхэд тендерт оролцохоор 2 компани материал 
ирүүлсэн. 

Үнэлгээний хороо тендерт оролцогчдын материалыг хянан үзэхэд шаардлагад 
нийцсэн тендер ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул бүх тендерээс татгалзсан. 

 



4 

 

 

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

Багц Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан 
компани 

1 
Архангай аймгийн Ихтамир, Тариат 
Булган аймгийн Дашинчилэн, Могод 
сумдад хэрэгжих ажил 

1,620.0 1,279.0 10 
“Виртуалсофт” 

ХХК 

2 
Баянхонгор аймгийн Бууцагаан, 
Баянлиг, Шинэжинст, Жинст, Өлзийт, 
Баянхонгор сумадад хэрэгжих ажил 

1,553.8 1,403.8 3 “Юувокү” ХХК 

3 
Өмнөговь аймгийн Номгон суманд 
хэрэгжих ажил 

500.0 295.3 7 
“Гандирын тал” 

ХХК 

4 
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий, Ховд 
аймгийн Мянгад, Алтай, Чандмань, Үенч 
сумдад хэрэгжих ажил 

1,805.6 1,488.1 2 “Гантесла” ХХК 

5 
Говь-Алтай аймгийн Баянтоорой, Цогт 
сумдад хэрэгжих ажил 

5,800.0 - 2 - 

6 
Говь-Алтай аймгийн Халиун суманд 
хэрэгжих ажил 

888.9 713.0 8 “Идэр тэс” ХХК 

7 
Говь-Алтай аймгийн Чандмань суманд 
хэрэгжих ажил 

1,354.1 1,086.3 8 “Эрчим” ХХК 

8 
Дорнод аймгийн Хэрлэн, Гурванзагал, 
Матад сумдад хэрэгжих ажил 

1,613.6 1,347.3 4 
“Улаанбаатар 

электро монтаж” 
ХХК 

9 
Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, 
Хэнтий аймгийн Баян-Овоо, Галшар 
сумдад хэрэгжих ажил 

1,072.4 956.9 6 
 “Хасумегаватт” 

ХХК 

10 
Төв аймгийн Эрдэнэ, Алтанбулаг 
сумдад хэрэгжих ажил 

862.2 723.1 10 
“ДМТМ трейд” 

ХХК 

11 
Төв аймгийн Баянчандмань, Аргалант, 
Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант сумдад 
хэрэгжих ажил 

858.6 687.0 3 
“Хустайн шил” 

ХХК 

12 
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, 
Тосонцэнгэл сумдад хэрэгжих ажил 

680.0 610.7 3 “Виллвест” ХХК 

13 
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, Цагаан-Үүр, 
Цэцэрлэг сумдад хэрэгжих ажил 

1,190.8 1,002.9 3 “Инерци” ХХК 

14 
Хөвсгөл аймгийн Их-Уул, Галт сумдад 
хэрэгжих ажил 

1,100.0 970.0 1 “Нью оптик” ХХК 

15 
Хөвсгөл аймгийн Рашаант суманд 
хэрэгжих ажил 

3,100.0 2,794.5 3 “Да хот” ХХК 

 НИЙТ 24,000.0 15,357.8 73  

 
Биелэлт 90% 

2. “Сумдын 0.4, 0.22 кВ-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 
төмөр бетон тулгуртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл /улсын хэмжээнд/” төсөл, 
арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих ажлын жагсаалтыг аймаг, орон нутаг, УИХ-ын гишүүдээс 
ирүүлсэн саналыг тусган Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14 
дүгээр тушаалаар уг төсөл, арга хэмжээний хүрээнд нийт 11 аймгийн 48 байршилд 6 багц 
тендерийг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 

Эрчим хүчний яамнаас 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр эдгээр аймаг, сумд, 
багийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтыг хариуцдаг төрийн болон орон нутгийн өмчит 
компаниудад батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан техникийн нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, 
ажлын тоо хэмжээг боловсруулан баталгаажуулж ирүүлэхийг мэдэгдэж ашиглагч 
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байгууллагуудаас 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл техникийн нөхцөл, холбогдох 
материалуудыг хүлээн авч ЭХЯ-наас зургийн даалгаврыг боловсруулан баталгаажууллаа.  

Уг төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Баянхонгор, Сэлэнгэ, Төв, Говь-Алтай, Завхан, 
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Увс, Ховд, Хөвсгөл аймгуудад хэрэгжих барилга угсралтын 
ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороог 
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 74 дүгээр тушаалаар 
байгуулсан. 

Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг Сангийн сайдын 2008 оны 10 дугаар 
сарын 30-ны өдрийн 362 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Түлхүүр гардуулах 
гэрээний нөхцөлтэй тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу боловсруулж, захиалагчаар 
батлуулан тендер шалгаруулалтын урилгыг 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр “Өнөөдөр” 
сонины дугаарт нийтлүүлж мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
системд тус тус байршуулж нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлсний дагуу 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр цахим системээр тендерийг нээсэн. 

Энэхүү 6 багц ажлын тендерт нийт эрчим хүчний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 28 компани оролцсон байна. 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвлөмжийн дагуу гэрээг 
байгуулж, ажлыг эхлүүлээд байна. 

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

Багц 
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан компани 

1 

Баянхонгор аймгийн Баацагаан, 
Баянговь, Бууцагаан, Сэлэнгэ 
аймгийн Сүхбаатар, Хүдэр, Шаамар, 
Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Лүн 
сумдад хэрэгжих ажил 

1,160.0 933.1 9 “Номин-Ендэрт” ХХК 

2 

Говь-Алтай аймгийн Дарви, Баян-
Уул, Жаргалан, Бигэр, Хөхморьт, 
Завхан аймгийн Баянтэс, 
Баянхайрхан, Тосонцэнгэл сумдад 
хэрэгжих ажил 

1,076.0 1,076.0 1 “Дооно-Ойгон” ХХК 

3 

Дорнод аймгийн Булган, Хөлөнбуйр, 
Халх гол, Баян-Уул, Чулуунхороот, 
Сүхбаатар аймгийн Онгон, 
Мөнххаан, Түмэнцогт сумдад 
хэрэгжих ажил 

1,084.0 900.6 6 
“Техникийн цогц 

шийдэл” ХХК 

4 

Хэнтий аймгийн Биндэр, Батноров, 
Бэрх, Баян-Овоо, Баянхутаг, 
Норовлин, Дадал, Галшар, Баян-
Адарга сумдад хэрэгжих ажил 

1,305.0 1,040.0 6 
“Тэнгэр инженеринг” 

ХХК 

5 
Увс аймгийн Хяргас, Малчин, Ховд, 
Ховд аймгийн Ховд, Буянт, Манхан, 
Мөст сумдад хэрэгжих ажил 

1,690.0 1,509.6 2 “Одкон Эрчим” ХХК 

6 

Хөвсгөл аймгийн Арбулаг, Ханх, 
Бүрэнтогтох, Жаргалант, Шинэ-Идэр, 
Эрдэнэбулган, Тариалан, Мөрөн 
сумдад хэрэгжих ажил 

1,855.0 1,500.0 4 
“Энерготех сервис” 

ХХК 

 НИЙТ 8,170.0 7,019.2 28  

 
Биелэлт 100% 
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3. “Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох барилга угсралтын ажил 

/Улаанбаатар/” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих ажлын жагсаалтыг Улаанбаатар 
хотын дулаан хангамжийн ашиглалтыг хариуцдаг "УБДС" ТӨХК-аас ирүүлсэн саналын дагуу 
Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 43 дугаар тушаалаар 2 багц 
тендерт хуваан хөрөнгийн хэмжээг баталсан.  

“Багц 1” буюу “У-18 цэгээс 7И магистраль ДХ7138 дугаар цэг хүртэл шинээр 2ф700мм-
ийн голчтой дулааны шугам шинээр татах ажил”-ын зураг, төсвийг "УБДС" ТӨХК гүйцэтгүүлж, 
магадлал хийлгэн Эрчим хүчний яаманд 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр ирүүлсэн. 

Уг төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих барилга угсралтын ажлуудын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороог Төрийн нарийн бичгийн 
даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 80 дугаар тушаалаар байгуулсан. 

“Багц 1” буюу “У-18 цэгээс 7И магистраль ДХ7138 дугаар цэг хүртэл шинээр 2ф700мм-
ийн голчтой дулааны шугам шинээр татах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендерийн урилгыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Өнөөдөр” сонины дугаарт 
нийтлүүлж мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд тус тус 
байршуулж нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлсний дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр 
цахим системээр тендерийг нээсэн. 

Харин “Багц 2” буюу “ТЭЦ4-өөс Яармаг хүртэлх дулааны ф600 мм голчтой шугамын 
гэр хороолол доторх үргэлжлэл” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн 
урилгыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр “Өнөөдөр” сонины дугаарт нийтлүүлж мөн 
яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд тус тус байршуулж 
нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлсний дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр цахим 
системээр тендерийг нээсэн.  

Энэхүү тендерт нийт эрчим хүчний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 8 компани оролцсон байна. 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвлөмжийн дагуу гэрээг 
байгуулж, ажлыг эхлүүлээд байна. 

Тендерийн үр дүнг багц  тус бүрээр хүснэгтээр харуулбал: 
 

/сая төгрөг/ 

Багц 
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан компани 

1 

У-18 цэгээс 7И магистраль ДХ7138 
дугаар цэг хүртэл шинээр 2ф700мм-
ийн голчтой дулааны шугам шинээр 
татах ажил 

16,900.0 16,464.5 3 “Хасумегаватт” ХХК 

2 
ТЭЦ4-өөс Яармаг хүртэлх дулааны 
ф600 мм голчтой шугамын гэр 
хороолол доторх үргэлжлэл 

3,800.0 3,087.5 5 “Алъянстех” ХХК 

 НИЙТ 20,700.0 19,552.1 8  

 
 Биелэлт 100% 

4.  “Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 250кВт АТП 
/Сэлэнгэ, Мандал сум/” төсөл, арга хэмжээ: Эрчим хүчний яамнаас 2018 оны 02 дугаар сарын 
09-ний өдрийн а/553 тоот албан бичгээр Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын цахилгаан 
хангамжийн ашиглалтыг хариуцдаг "ДСЦТС" ХХК-д батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан 
техникийн нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээг боловсруулан 
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баталгаажуулж ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Ашиглагч байгууллага Сэлэнгэ аймгийн болон 
Мандал сумын удирдлагууд, төлөөлөлтэй хамтран ажлын эзлэхүүн, шинэ суурьшлын бүсэд 
хамрах байршлын судалгааг гаргасны үндсэн ажлын зураг, төсвийг боловсруулсан. 2018 оны 
03 дугаар сарын 02-ны өдөр зураг, төсвийг Эрчим хүчний хөгжлийн төвд магадлал 
хийлгэхээр хүлээлгэн өгч, 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр Эрчим хүчний яам хүлээн 
авсан.  

Уг төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороог Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 
дугаар сарын 02-ны өдрийн 79 дүгээр тушаалаар байгуулсан. 

Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулан 
тендер шалгаруулалтын урилгыг 2018 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр “Өнөөдөр” сонины 
дугаарт нийтлүүлж мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд 
тус тус байршуулж нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлсний дагуу 2018 оны 09 дүгээр сарын       
03-ны өдөр цахим системээр тендерийг нээсэн. 

Энэхүү тендерт нийт эрчим хүчний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 8 компани оролцсон байна. 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвлөмжийн дагуу гэрээг 
байгуулж, ажлыг эхлүүлээд байна. 

Тендерийн үр дүнг багц тус бүрээр хүснэгтээр харуулбал: 
 

/сая төгрөг/ 

Багц 
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан компани 

1 
Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, 250кВт 
АТП /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 

4,000.0 2,999.9 4 “Электрик ком” ХХК 

 НИЙТ 4,000.0 2,999.9 4  

Биелэлт 100% 

5. “Сумын төвийн 10 кВт болон 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээний 
шинэчлэл, өргөтгөл, 10/0.4 кВт-ын дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Булган сум/” төсөл, арга 
хэмжээний зураг, төсвийг Ховд аймгийн Булган сумын цахилгаан хангамжийн ашиглалтыг 
хариуцдаг "ББЭХС" ТӨХК-аас 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр хүлээн авч, 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 
оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 78 дугаар тушаалаар байгуулсан.  

Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, захиалагчаар батлуулан 
тендер шалгаруулалтын урилгыг 2018 оны 03 дугаар сарын 08-ны өдөр “Өнөөдөр” сонины 
дугаарт нийтлүүлж мөн яамны веб сайт, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд 
тус тус байршуулж нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлсний дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 08-
ны өдөр цахим системээр тендерийг нээсэн. 

Энэхүү тендерт нийт эрчим хүчний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 5 компани оролцсон байна. 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвлөмжийн дагуу гэрээг 
байгуулж, ажлыг эхлүүлээд байна. 
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/сая төгрөг/ 

Багц 
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

байршил 
Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан компани 

1 

“Сумын төвийн 10 кВт болон 0.4 кВт-
ын цахилгаан дамжуулах шугам 
сүлжээний шинэчлэл, өргөтгөл, 
10/0.4 кВт-ын дэд станцын өргөтгөл 
/Ховд, Булган сум/” 

1,900.1 1,688.7 5 “Гантесла” ХХК 

 НИЙТ 1,900.1 1,688.7 5  

Биелэлт 100% 

6. “Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл 

/Улаанбаатар/” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих ажлын жагсаалтыг Улаанбаатар 
хотын дулаан хангамжийн ашиглалтыг хариуцдаг "УБДС" ТӨХК-аас ирүүлсэн саналын дагуу 
Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 42 дугаар тушаалаар уг 
төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих 4 багц тендер болгон хуваан хөрөнгийн хэмжээг 
баталсан.  

Төрийн нарийн бичгийн даргын 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 81 дүгээр тушаалаар 
байгуулан тендерийн баримт бичгийг Сангийн сайдын 2008 оны 10 дугаар сарын 30-ны 
өдрийн 362 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Түлхүүр гардуулах гэрээний 
нөхцөлтэй тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан.  

Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж Төрийн нарийн бичгийн 
даргаар батлуулан тендерийн урилгыг “Өнөөдөр” сонинд нийтлүүлж мөн яамны веб сайт, 
Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд тус тус байршуулж нийтэд нээлттэй, ил 
тод мэдээлж ажилласан.  

Энэхүү тендерт нийт эрчим хүчний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 13 компани оролцсон байна. 

Тендер шалгаруулалтыг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, тендерийн 
хүчинтэй байх хугацаанд шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвлөмжийн дагуу гэрээг 
байгуулж, ажлыг эхлүүлээд байна. 

Тендерийн үр дүнг хүснэгтээр харуулбал: 
/сая төгрөг/ 

Багцын 
дугаар 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, 
байршил 

Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн 

Оролцог-
чийн тоо 

Шалгарсан компани 

1 
Дулааны 9А магистралийн 
өргөтгөл, шинэчлэлтийн 
ажил 

4,803.9 4,234.0 3 
“Одконхолдинг” 

ХХК 

2 

Шинэ яармаг хорооллын 
дулааны магистраль шугам 
/гэр хорооллоос төв зам 
дагуу/ 

3,630.0 3,208.5 3 
“Энергосервис 
монтаж” ХХК 

3 
Дулааны 8А магистралийн 
өргөтгөл, шинэчлэлтийн 
ажил 

952.7 831.8 5 “ЖМДМ” ХХК 

4 
Мамба дацан орчмын 
халаалтын зуухнуудыг 
төвлөрсөн дулаанд холбох 

370.4 370.0 2 “Гом илч” ХХК 

 НИЙТ 9,757.0 8,399.3 13  
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1.2 Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаархи 
тайлбар, үндэслэл болон хэрэгжилтийн талаархи мэдээлэл:  

2018 онд “ТЕЗ-ын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө”-нд 
тусгагдаагүй төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулаагүй болно. 

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

2018 оны хагас жилийн байдлаар ТЕЗ-ын худалдан авах үйл ажиллагаа батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдсан. Биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн 1 ажил 
байгаа нь “"Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/" төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Говь-Алтай аймагт 
хэрэгжиж буй “Багц 5” буюу “Бигэр сумаас Цогт сум руу 80 км 35 кВ-ын ЦДАШ, 35/15 кВ-ын 
дэд станц шинээр барих”, “Бигэр сумаас Цогт сумыг холбосон 15 кВ-ын ЦДАШ-ыг буулган 
зөөж, Цогт сумаас Баянтоорой багийг холбох ажил” юм. 

Энэхүү багцын тендер шалгаруулалтыг бусад багц ажлуудын хамт зарлаж, цахим 
системээр зохион байгуулан гүйцэтгэгчээр “Эх голомтын илч” ХХК шалгарч 2018 оны 08 
дугаар сарын 02-нд ЭХА-027/2018 тоот гэрээг байгуулсан. 

Гүйцэтгэгч компаниас уг ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй болсон тухай мэдэгдлээ 2018 
оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн нь дахин нээлттэй тендер шалгаруулалт зохион 
байгуулахад цаг хугацааны хувьд боломжгүй болгосон тул уг ажлыг гүйцэтгэх чадавхи бүхий 
компаниудын хүрээнд хязгаарлагдмал тендерийг цаг алдалгүй зохион байгуулах талаар 
чиглэл хүссэн албан тоотыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

Сангийн яамнаас 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 6-1/7416 тоот албан 
бичгээр “...дээрх ажлыг гүйцэтгэхэд тусгай зориулалтын технологи, техник, машин механизм 
шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол дээрх шаардлагыг хангах эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн дунд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1-д заасны дагуу 
хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт зохион байгуулах боломжтой...” гэж мэдэгдсэний 
дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтыг зарлаж 
2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр нээхэд тендерт оролцохоор 2 компани материал 
ирүүлсэн. 

Үнэлгээний хороо тендерт оролцогчдын материалыг хянан үзэхэд шаардлагад 
нийцсэн тендер ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул бүх тендерээс татгалзсан. 

Уг ажлын тендер шалгаруулалтыг 2019 онд дахин зохион байгуулахаар төлөвлөж 
байна. 

1.4 Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй хугацаанд хийсэн эсэх: 

2018 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй хугацаанд 
хийж, захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

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

2018 онд худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын явцад гарсан зөрчил, 
дутагдал гараагүй. 

1.6 Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал: 
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 Эрчим хүчний яамнаас 2018 онд зохион байгуулсан зарим тендер шалгаруулалттай 
холбоотой гомдлыг оролцогч компаниуд Сангийн яаманд гаргасан. Үүнд:  

1.“Сумдын 0.4, 0.22 кВ-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 
төмөр бетон тулгуртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл /улсын хэмжээнд/” төсөл, 
арга хэмжээний “Багц 3” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцогч “Эм Ай 
Эс Эс” ХХК нь тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд 
гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер шалгаруулалтыг түр 
түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж, захиалагчийн гаргасан шийдвэр нь үндэслэлтэй байна гэж 
дүгнэсний дагуу тендерийг цааш үргэлжлүүлж шалгарсан гүйцэтгэгч компанитай гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. 

2. “Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний 5 дугаар багцад оролцогч 
“Энх-Өглөө” ХХК, “Эх голомтын илч” ХХК нь тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой 
гомдлыг Сангийн яаманд гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу 
тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

Сангийн яамнаас холбогдох материалыг хянан үзээд Захиалагчийн “Энх-Өглөө” ХХК-
ийн тендерээс татгалзсан шийдвэр үндэслэлтэй, харин “Эх голомтын илч” ХХК-ийн 
тендерээс татгалзсан шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзэн дахин үнэлгээ хийхийг мэдэгдсэн. 

Үнэлгээний хороо тендерт оролцогчдын материалыг дахин хянан үзэхэд Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны цахим системээс авсан “Эх голомтын илч” ХХК-ийн 
борлуулалтын орлогын хэмжээ нь Сангийн яамны хянасан борлуулалтын орлогын 
хэмжээнээс зөрүүтэй байсан. 

Иймд Сангийн яамнаас энэ зөрүүг тодруулахаар албан тоот хүргүүлж, хариуг авсны 
үндсэн дээр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд гэрээг 
байгуулсан. 

3. “Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний 5 дугаар багцад оролцогч 
“Энх-Өглөө” ХХК нь тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд 
гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер шалгаруулалтыг түр 
түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж, захиалагчийн гаргасан шийдвэр нь үндэслэлтэй байна гэж 
дүгнэсний дагуу тендерийг цааш үргэлжлүүлж шалгарсан гүйцэтгэгч компанитай гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. 

4. “Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний 9 дүгээр багцад оролцогч 
“ДМТМ трейд” ХХК нь тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд 
гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер шалгаруулалтыг түр 
түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Оролцогч “ДМТМ трейд” ХХК нь  Сангийн яаманд гаргасан 
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гомдлоо эргүүлэн татсан байна. Энэхүү тендерт шаардлагад нийцсэн оролцогч байхгүй тул 
Захиалагч бүх тендерээс татгалзан нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан. 

5. “Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний 9 дүгээр багцад оролцогч “Ди 
юу би би” ХХК нь тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд 
гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер шалгаруулалтыг түр 
түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж, захиалагчийн гаргасан шийдвэр нь үндэслэлтэй байна гэж 
дүгнэсний дагуу тендерийг цааш үргэлжлүүлж шалгарсан гүйцэтгэгч компанитай гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. 

6. “Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/” төсөл, арга хэмжээний 10 дугаар багцад оролцогч 
“Эм Ай Эс Эс” ХХК нь тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд 
гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер шалгаруулалтыг түр 
түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж, захиалагчийн гаргасан шийдвэр нь үндэслэлтэй байна гэж 
дүгнэсний дагуу тендерийг цааш үргэлжлүүлж шалгарсан гүйцэтгэгч компанитай гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. 

7. “Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл 
/Улаанбаатар/” төсөл, арга хэмжээний 4 дүгээр багцад оролцогч “Гом илч” ХХК нь тендер 
шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд гаргасны дагуу хуулийн 55 
дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж, захиалагчийн гаргасан шийдвэр нь үндэслэлтэй байна гэж 
дүгнэсний дагуу тендерийг цааш үргэлжлүүлж шалгарсан гүйцэтгэгч компанитай гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. 

8. “Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох барилга угсралтын ажил 
/Улаанбаатар/” төсөл, арга хэмжээний 2 дугаар багцад оролцогч “Гом илч” ХХК нь тендер 
шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг Сангийн яаманд гаргасны дагуу хуулийн 55 
дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн.  

Уг тендерийг зохион байгуулсан үнэлгээний хороо холбогдох тайлбар, материалыг 
Сангийн яаманд хүргүүлж хянуулсан. Сангийн яамнаас тендер шалгаруулалтын үнэлгээг 
дахин хийхийг мэдэгдсэн тул Үнэлгээний хороо тендер шалгаруулалтыг дахин хянаж үзсэний 
шаардлагад нийцсэн оролцогч байхгүй тул бүх тендерээс татгалзан дахин нээлттэй тендер 
шалгаруулалтыг зохион байгуулсан. 

9. Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох барилга угсралтын ажил 
/Улаанбаатар/” төсөл, арга хэмжээний “Багц 1” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендерт оролцогч “Хангилцаг” ХХК нь тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлыг 
Сангийн яаманд гаргасны дагуу хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу тендер 
шалгаруулалтыг 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 шалгарсан гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулан 
ажиллаж 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 2018 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 байна. 

Харин урсгал зардлаас албан бланк, жуух бичиг, дугтуй, Эрчим хүчний тэргүүний 
ажилтын тэмдэг зэргийг шууд худалдан авалт хийсэн. /Худалдан авалтыг маягтын дагуу 
хавсралтаар хүргүүлж байна/  

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 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 
төлөвлөгөөнд 1 бараа /3 багц/, 6 ажил, нийт 9 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулахаар тусгасан.  

 Эдгээр ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилгыг худалдан 
авах ажиллагааны цахим системд 100% байршуулж, ирүүлсэн тендерүүдийг цахим 
системээр хүлээн авч үнэлсний дагуу үр дүнг тухай бүр байршуулж  ажиллалаа. 

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

2018 онд Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрээс худалдан авалт 
хийгдээгүй байна. 

2.3 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн 
байгууллага) ерөнхий гэрээний зохион байгуулсан тендер, шалгарсан аж ахуй нэгжийн тоо, 
шалгараагүй оролцогчийн үндэслэл болон холбогдох мэдээлэл, худалдан авалт хийсэн 
бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, хэрэгжилтийн талаар тусгах 

2018 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: 

2018 онд Эрчим хүчний сайдын багцад харьяа төсвийн болон төрийн өмчийн оролцоот 
хуулийн этгээд байгаагүй болно. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 335 дугаар тогтоолоор эрчим хүчний салбарын 
төрийн өмчит компаниудын хувьцааны 70 хувийг Эрчим хүчний яам эзэмшихээр 
шийдвэрлэсэн.  

Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 281 дүгээр тушаалын 
хавсралтаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
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худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах” журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан 
баталсан. 

Иймд Эрчим хүчний сайдаас эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын 2019 
оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, 2018 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 2019 оны 
худалдан авах төлөвлөгөө боловсруулах, 2018 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: 

2018 оны хагас жилийн байдлаар худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 98 хувийн 
биелэлттэй байна. 

4.2 Гэрээний хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаарх мэдээллийг тусгах: 

2018 онд урсгал зардлаас Говь-Алтай, Завхан аймгуудын төв болон Говь-Алтай 
аймгийн Алтай сум, Цогт сумын Баянтоорой багийн Дизелийн цахилгаан станцад дизель 
түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах эрхийг харьяа аймгийн Засаг дарга нарт шилжүүлсэн боловч, шалгарсан 
компаниудтай хийгдсэн гэрээнд ашиглагч үйлдвэр, компаниудтай хамтран хяналт тавьж, 
үйлдвэрийн хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан. Барааны нийлүүлэлтэд чанарын талаар 
гологдол гараагүй. 

Мөн Эрчим хүчний сайдын 2018 онд хөрөнгө оруулалтын багцын барилга угсралтын 
ажлыг гүйцэтгүүлэх компаниудтай нийт 20 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 газар, Үндэсний аудитын газруудаас 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.  

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

 
 

~ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ ~ 


