Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 7 дүгээр хавсралт
Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуурүзүүлэлт,
тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан
(Хуулийн 6.3.6, 6.4.3 заалтын хүрээнд)

Д/д

Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр “Эрүүл
мэндийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээ болон олон нийтийн
түвшинд эрүүл мэндийн мобайл
технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх
1
нь” төслийн хүрээнд “Visiting
Home Service буюу Гэрийн
эргэлтийн тусламж үйлчилгээний
програм хангамж” -ийг хөгжүүлэгч
сонгон шалгаруулах

2

3

“Эмчийн гарын авлага, эх
хүүхдийн эрүүл мэндийн
боловсролд
зориулсан вебсайт, гар утасны
аппликейшн хийж гүйцэтгэх”

Дотуур байрын зориулалттай ор
нийлүүлэх тендер

Худалдан
авах
Батлагдсан
Гэрээний дүн ажиллагаанд
төсөвт өртөг
мөрдсөн
журам

17,000,000

22,800,000

43,500,000

16,900,000

20,000,000

43,500,000

Тендерт
оролцохыг
сонирхолгчид
тавих шалгуур
үзүүлэлт

Тендерт
Тендерт
Шалгарсан болон
шалгарсан
шалгараагүй
шалгараагүй
оролцогчийн
оролцогчийн хуулийн үндэслэл,
товч мэдээлэл товч мэдээлэл
шалтгаан

НТШ

Ажил гүйцэтгэх
техникийн
даалгавар,
Тайлангийн
батлагдсан
маягт

"Тауэрсофт"
ХХК

МУ-ын “Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа, ажил
үйлчилгээ худалдан авах
тухай” хуулийн 27.3, 29.1
дэх заалтыг үндэслэн

НТШ

Ажил гүйцэтгэх
батлагдсан
техникийн
даалгавар

"Битлайн"
ХХК, Оном сан

МУ-ын “Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа, ажил
үйлчилгээ худалдан авах
тухай” хуулийн 27.3, 29.1
дэх заалтыг үндэслэн

НТШ

"Кредотерра"
ХХК

"Тауэрсофт"
ХХК

Либерти спийд
2-р бүлэг ТОӨЗ,
ЧЧАА ХХК,
ХХК, Захирал
3-р бүлэг ТШӨХ,
"Ургамал бат
Б.Хурц, БГД4-р бүлэг
трейд" ХХК,
ийн 7-р хороо, 3
Техникийн
"Эс Икс Би"
хороолол, 12,
тодорхойлолт
ХХК
290 тоот

ЧЧАА ХХК, хамгийн өндөр
үнэ өгсөн, "Ургамал бат
трейд" ХХК нь техникийн
тодорхойлолтонд
нийцээгүй, "Эс Икс Би"
ХХК нь өндөр үнэтэй гэсэн
шалтгаанаар шалгараагүй
байна.

Тайлбар:
Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн (+) тэмдэгтэй мэдээллийг E-PROCUREMENT программаас авах боломжтой байгаа ба бусад
мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр байна.

