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

Хавсралт 1 
 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН 2016 ОНЫ 
БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН 

 
Нэг. Ерөнхий зүйл 

 
1.1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, санхүүжилтийн 

эх үүсвэрийн талаар: 

“Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль” батлагдаж улмаар “ТЕЗ-ын 
2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 172 
дугаар тушаалаар баталсан.  

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хууль”-ийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
“ТЕЗ-ын 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г Сангийн яаманд албан тоотоор хүргүүлж, мөн 48.5 дахь хэсэгт заасны 
дагуу өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-ны 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн №008 
/55273/ дугаарт нийтэлж иргэд, олон нийтэд ил тод мэдээлж ажиллалаа. 

“Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай хууль” батлагдаж “ТЕЗ-ын 2016 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон 

төлөвлөгөө”-г Эрчим хүчний сайдын 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 25 

дугаар тушаалаар батлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн в/2370 тоот 

албан бичгээр Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 

Мөн Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн цахим хуудас 
/www.e-procurement.mof.gov.mn/-д ТЕЗ-ын 2016 оны худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тодотгосон төлөвлөгөө тус бүрийг байршуулж ажилласан. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны төсвийн багцад тусгагдсан төсөл, 
арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг Эрчим хүчний 
сайд, Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга /хуучин нэрээр/-ын 2015 оны 12 
дугаар сарын 01-ны өдрийн 168/А88 дугаар тушаалаар баталсан. 

Худалдан авах ажиллагаа батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулагдав.  

Мөн 2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон зохион 
байгуулалтын үр дүнг өөрийн байгууллагын болон Засгийн газрын худалдан авах 
ажиллагааны нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулсан. 

А. Урсгал зардлаас худалдан авалт: 

2016 онд бараа нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг хууль, тогтоомжийн дагуу сонгон 
шалгаруулж, тендерийн хүчинтэй хугацаанд гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан.  

http://www.e-procurement.mof.gov.mn/


2 

 

Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 12 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн 310 дугаар тушаалаар “Эрчим хүчний сайдын 2016 оны урсгал 
зардлын багцад тусгагдсан Завхан, Говь-Алтай аймгуудын төвийн болон зарим 
сумдын дизелийн цахилгаан станцад дизелийн түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнээлгээний хороо”-г байгуулж тендерийг хууль, журмын дагуу зохион 
байгуулж ажиллалаа. Уг тендерийн сонгон шалгаруулалтад: 

Багц 1: “Алтай-Улиастайн Эрчим хүчний систем ТӨХК-ийн Завхан аймаг дахь 
салбарын Дизелийн цахилгаан станцад дизелийн түлш нийлүүлэх”          
Дугаар: ЭХБ-001/16, гэрээний дүн 446.6 сая төгрөг, Гүйцэтгэгчээр “НИК” ХХК; 

Багц 2: “Алтай-Улиастайн ЭХС ТӨХК-ийн “Есөнбулаг” Дизелийн цахилгаан 
станцад дизелийн түлш нийлүүлэх” Дугаар: ЭХБ-002/16, гэрээний дүн          
695.0 сая төгрөг, Гүйцэтгэгчээр “Монсуль” ХХК; 

Багц 3: Говь-Алтай аймгийн төвлөрсөн эрчим хүчний системд холбогдоогүй 
Алтай сум, Цогт сумын Баянтоорой багийн Дизелийн цахилгаан станцад, ЭХБ-
003/16, гэрээний дүн 75.0 сая төгрөг, Гүйцэтгэгчээр “Монсуль” ХХК тус тус 
шалгарч гэрээг байгуулан ажилласан. 

“Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хууль”-ийн Эрчим хүчний сайдын багцын урсгал зардлын төсөвт Дизелийн 
цахилгаан станцуудад түлш нийлүүлэх 933.3 сая төгрөгийн санхүүжилт нэмж 
тусгагдсан. 

Үүний дагуу Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 09 

дүгээр сарын 16-ны өдрийн 32 дугаар тушаалаар “Завхан, Говь-Алтай аймгуудын 

төвийн болон зарим сумдын дизелийн цахилгаан станцад дизелийн түлш 

нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнээлгээний хороо”-г “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хууль”-ийн дагуу байгуулж, тендерийн урилгыг Засгийн газрын худалдан авах 

ажиллагааны www.e-procurement.mof.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж, мөн 

“Өдрийн сонин”-ын 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн №222 (5487) дугаарт 

нийтлүүлж олон нийтэд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарласан. 

Үнэлгээний хороо тендерийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, холбогдон гарсан журмуудын 

дагуу гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээг байгуулж ажиллалаа. 

Багц 1: “Алтай-Улиастайн ЭХС ТӨХК-ийн “Есөнбулаг” Дизелийн цахилгаан 
станцад дизелийн түлш нийлүүлэх” Дугаар: ЭХБ-005/16, гэрээний дүн          
555.0 сая төгрөг, Гүйцэтгэгчээр “Монсуль” ХХК; 

Багц 2:  “Алтай-Улиастайн Эрчим хүчний систем ТӨХК-ийн Завхан аймаг дахь 
салбарын Дизелийн цахилгаан станцад дизелийн түлш нийлүүлэх”          
Дугаар: ЭХБ-006/16, гэрээний дүн 303.3 сая төгрөг, Гүйцэтгэгчээр “НИК” ХХК; 

Багц 3: Говь-Алтай аймгийн төвлөрсөн эрчим хүчний системд холбогдоогүй 
Алтай сум, Цогт сумын Баянтоорой багийн Дизелийн цахилгаан станцад, ЭХБ-
007/16, гэрээний дүн 75.0 сая төгрөг, Гүйцэтгэгчээр “НИК” ХХК тус тус шалгарч 
гэрээг байгуулан ажилласан. 

http://www.e-procurement.mof.gov.mn/
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Б. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр, 
төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ: 

Эрчим хүчний сайдын төсвийн хөрөнгө оруулалтын багцад тусгагдсан ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үйл ажиллагаа Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газарт зохион байгуулагдсан. 
 

В.Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагад эрх шилжсэн: 
 

ТЕЗ-ын багцаас Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагад бараа, ажил, 
зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжүүлсэн 
төсөл, арга хэмжээ байхгүй. 

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

2016 онд “ТЕЗ-ын 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөө”-нд тусгагдаагүй 2 төсөл, арга хэмжээ байна. Үүнд: 

а/ “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл” төслийг Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 458 дугаар тогтоолоор 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Экспорт-Импорт банк хооронд байгуулах 
1.0 (нэг) тэрбум ам.долларын зээлийн Ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэхээр баталсан. 

Эрчим хүчний яам 2015 онд түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр 
“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин чадлыг 35 
МВт-ын хүчин чадалтай турбогенератороор өргөтгөх болон зарим тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль”-ийн дагуу тендерийн үнэлгээний хороог байгуулж нээлттэй 
тендер шалгаруулалт зарласан. 

Тендерт нийт 4 компани оролцсон бөгөөд БНХАУ-ын “Хунан Индустриал 
Инстоллейшн” компани шалгарч 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр талууд 
гарын үсэг зурж гэрээг байгуулсан. 

Харин Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт-Импорт банк хооронд 
байгуулсан зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу уг төслийн тендер 
шалгаруулалтад оролцох эрх бүхий компаний нэрсийг БНХАУ-ын Монгол Улсад 
суугаа элчин сайдын яамнаас Сангийн яамаар уламжлан, улмаар Эрчим хүчний 
яаманд ирүүлсэн. 

Үүний дагуу Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 09 
дүгээр сарын 08-ны өдрийн 17 дугаар тушаалаар тендерийн үнэлгээний хороог 
дахин байгуулж, уг тендерийн сонгон шалгаруулалтын урилгыг 2016 оны 09 дүгээр 
сарын 20-ны өдөр БНХАУ-ын Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яамнаас ирүүлсэн 
саналын дагуу эрх бүхий 3 компанид хүргүүлсэн бөгөөд Засгийн газрын худалдан 
авах ажиллагааны www.e-procurement.mof.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. 

http://www.e-procurement.mof.gov.mn/
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Тендерийн үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулалтыг явуулж гүйцэтгэгчээр “Хунан Индустриал Инстоллейшн ХК болон 
Хятадын эрчим хүч барилга группын Хунан дулаан цахилгааны байгууламж ХК-ын 
хамтарсан консорциум” шалгарсан. Одоогоор гүйцэтгэгч компанитай гэрээний 
хэлэлцээр хийх ажил явагдаж байна.  

б/ ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр Дарханы 
дулааны цахилгаан станцыг 35 МВт-аар өргөтгөх төслийг 2011 оноос эхлэн 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулагдсан зээлийн 
хэлэлцээрийн дагуу ХБНГУ-ын хуулиар, Олон Улсын нээлттэй тендерийн зарчмаар 
2011 онд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, тендерт ОХУ-ын “АСЕН” компани 
шалгаран гэрээ байгуулсан. 

Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч “АСЭН” компани нь гэрээний үүрэг хариуцлагаа 
биелүүлээгүйн улмаас төслийн төсөв нэмэгдэн, нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай 
болсон. 

Төсөлд оролцогч талууд болох ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банк,  
төслийн зөвлөх ХБНГУ-ын “Gopa Intec” компани, Эрчим хүчний яам, Сангийн яамны 
төлөөлөгчид оролцсон хуралдааныг 2015 оны 11 дүгээр сар, 2016 оны 04 дүгээр 
сард тус тус хийж төсөлд нэмэлтээр шаардлагатай байгаа санхүүжилтийг 
шийдвэрлэсний дагуу Эрчим хүчний яам болон Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц 
нь түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлөөр турбогенераторыг суурилуулах төслийн 
дутуу байгаа бүх ажлын худалдан авалт, тээвэрлэлт, угсралт, туршилт, тохируулга 
хийх, ажилд оруулах, тест хийх, ашиглалтанд оруулах, баталгаат хугацааны 
туршид ашиглалт, засварт хяналт тавих гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 
ажиллаж байна. 

Гүйцэтгэгчийг дахин сонгон шалгаруулахдаа ХБНГУ-ын худалдан авах 
ажиллагааны хуулийн дагуу шалгаруулах бөгөөд ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын 
зээлийн банк, төслийн зөвлөх “Gopa Intec” компаниас ирүүлсэн материал, 
чиглэлийн дагуу 3 компанид тендерт оролцох урилгыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 
30-ны өдөр хүргүүлэн, 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 14:00 цаг хүртэл 
хүлээн авсан. 

Тендерийн урилга хүргүүлсэн компани: 

1. China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd 
of Tianjin, China  

2. HEI-HEEI of Harbin, China  

3. Hasu Megawatt LLC of Ulaanbaatar, Mongolia  

Тендерт оролцохоор “China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power 
Construction Co. Ltd of Tianjin, China” компани материал ирүүлээд байгаа бөгөөд 
одоогоор үнэлгээний шатандаа явагдаж байна. 

 
Уг тендерийн урилгыг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн 

цахим хуудсанд байршуулах эсэх талаар Сангийн яамны Хууль, худалдан авах 
ажиллагааны газрын холбогдох мэргэжилтнээс тодруулга авахад Монгол Улсын 
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“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль”-аар зохицуулагдахгүй тул www.e-procurement.gov.mn хуудсанд 
байршуулах шаардлагагүй гэж мэдэгдсэн. 

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

2016 онд ТЕЗ-ын худалдан авах үйл ажиллагаа батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу зохион байгуулагдав. 

1.4   Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй хугацаанд хийсэн эсэх: 

2016 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй 
хугацаанд хийж, захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын хооронд гэрээ байгуулж 
ажилласан. 

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

2016 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: 

2016 онд худалдан авах ажиллагааны талаар гомдол тус яаман дээр гараагүй. 

Хоёр. Харъяа байгууллагын худалдан авах ажиллагааны талаар 

Эрчим хүчний яамнаас эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын 
2016 оны худалдан авах төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан ирүүлэх талаар 
зөвлөмж чиглэл өгч ажиллав.  

Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн  
талаарх дүгнэлт, санал: 

3.1 Захиалагчийн тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн талаарх өөрийн үнэлгээ, дүгнэлтийг тодруулах: 

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 
100 хувийн биелэлттэй байна. 

3.2 Гэрээний хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаарх мэдээллийг 
тусгах: 

2016 онд 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. 

http://www.e-procurement.gov.mn/
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3.3 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтыг цаашид 
улам үр дүнтэй болгох санал, зөвлөмж, хүсэлт: 

а/ Урьд онуудад 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 Сангийн яаманд хүргүүлж байх эсэх талаар чиглэл өгөх; 

б/ Төрийн өмчит компаниудын худалдан авах ажиллагаанд Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газар дангаар хяналт тавьж байгаа учир зохион 
байгуулалтын дотоод үйл ажиллагаанд Эрчим хүчний яам оролцох боломжгүй 
байна. Цаашид салбар хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага төрийн 
өмчит компаниудын худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих механизмыг 
бүрдүүлэхийг анхааралдаа авч ажиллах; 

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

 
 

~ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ ~ 


