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Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 
 

 
Эрүүл мэндийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос сургалтын 

төвийн тавилга нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 
 
Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад 

материалыг хавсаргасан болно. 
 
Үнийн саналыг 2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минут-аас өмнө 

Цахим эрүүл мэнд төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байранд ирүүлнэ. 
 
Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 

5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минут-д нээнэ. 
 
Тендер хүлээн авах этгээд: Тендерийн материалыг эх хувиар дор заасан хаягаар 

илгээнэ. Үнийн саналын иж бүрдэлд байгууллагын гэрчилгээ, үнийн санал, техникийн 
тодорхойлолтыг харьцуулж харуулсан хүснэгт, чанарын сертификат, баталгаат хугацааны 
мэдэгдэл, ижил төстэй барааг нийлүүлж байсан мэдэлэл(захиалагч, гэрээний дүн, гэрээний 
хугацаа, нийлүүлсэн барааны тоо хэмжээ, нэр төрлийг заана)-ийг ирүүлнэ. 

 
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцохгүй. 
 
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар 

авч болно. 
 

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо,  
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, 3 давхар, 305 өрөө 

Цахим эрүүл мэнд төсөл 
Утас: 7011-5488 

Цахим шуудан: enkhjargal@ehp.mn 
Веб хуудас: http://ehp.mn  
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БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 
 

АГУУЛГА 
 

1.  БАРААНЫ НЭР ТӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ 

2. ХОЛБОГДОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВААРЬ  

3. TЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
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1. Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарь 
 

Оролцогч 8 дугаар баганыг бөглөнө. 
 

 
 
 

Дугаар 
 
 
 

 
 
 

Барааны тодорхойлолт 

 
 

Тоо ширхэг 
 
 
 

 
 
 

Хэмжих 
нэгж 

 
 
 

 
 

ТШӨХ-д заасан 
барааг хүргэх 

эцсийн цэг 
(Ажлын талбай) 

 

 
Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа 

нийлүүлэх  хугацаа 

Бараа 
нийлүүлэх 

хамгийн эхний 
хугацаа 

Бараа 
нийлүүлэх 

эцсийн хугацаа 
 

Нийлүүлэгчийн 
санал болгосон 

хугацаа 
(Тендерт оролцогч 

энэ баганыг 
бөглөнө) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Сургалтын ширээ 20 ширхэг Эрүүл мэндийн 

хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

2.  Багшийн ширээ 1 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

3.  Сургалтын сандал 38 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

4.  Файлын шүүгээ 4 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

5.  Цагаан самбар 1 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 
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6.  Электрон цоож, код 
уншиж нээгддэг 

2 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

7.  Сургалтын бичлэг хийх 
видеокамер 

1 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

8.  Флипчарт самбар 1 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

9.  Уртасгагч, 5 оролттой 20 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

10.  Ус буцалгагч 1 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

11.  Кофены машин 1 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

12.  Хөргөгч 1 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

13.  Эйр кондишнэр, хананд 
өлгөдөг 

2 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

14.  Өрөөний хөшиг 18 м2 Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 
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15.  Төмөр хаалга 2 ширхэг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 

 

16.  Кабель далдлагч 100 м Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
14 хоног 

Гэрээ хүчин 
төгөлдөр 
болсноос хойш 
30 хоног 
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2. Холбогдох үйчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарь 

  
 

1 2 3 4 5 6

Нэр 
төрөл  

Үйлчилгээний талаархи тодорхойлолт 

 

Тоо ширхэг 

 

Хэмжих нэгж Үйлчилгээг гүйцэтгэх 
газар болон ажлын 

талбай  

 Үйлчилгээг 
гүйцэтгэж 

дуусгах огноо 

 

1 Захиалагчийн зааса газарт хүргэх, угсрах 
үйлчилгээ 

Иж бүрэн Иж бүрэн Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвийн 2 
дугаар байр 

Гэрээ 
байгуулснаас 
30 хоногийн 
дотор 
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3. Техникийн тодорхойлолт 

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, 
стандартад нийцсэн байна.  
 
Дугаар Бараа болон 

холбогдох 
үйлчилгээний 
нэр 

Техникийн тодорхойлолт болон стандарт 

1.  Сургалтын 
ширээ 

Хэмжээ: 120х60х75 см 
Материал: Ус, гал, чийгэнд тэсвэртэй, зураас гардаггүй, 
хууларч ховхордоггүй, бат бөх пламераар бүрсэн ДСП шахмал 

2.  Багшийн ширээ Хэмжээ: 160х60х75 см 
Материал: Ус, гал, чийгэнд тэсвэртэй, зураас гардаггүй, 
хууларч ховхордоггүй, бат бөх пламераар бүрсэн ДСП шахмал

3.  Сургалтын 
сандал 

Дугуйтай, гарын түшлэгтэй 

4.  Файлын шүүгээ Хэмжээ: 90х185х40 см 
Материал: Ус, гал, чийгэнд тэсвэртэй, зураас гардаггүй, 
хууларч ховхордоггүй, бат бөх пламераар бүрсэн ДСП шахмал 

5.  Цагаан самбар Хэмжээ: 180-200 см 
6.  Электрон цоож Код уншиж нээгддэг, 200 кг таталтын даацтай 
7.  Сургалтын 

бичлэг хийх 
видеокамер 

HD бичлэг хийдэг, хөлтэй байх 

8.  Флипчарт 
самбар 

Хэмжээ: 1200х800 мм 

9.  Уртасгагч 5 оролттой, кабелийн урт 3 метрээс доошгүй байх 
10.  Ус буцалгагч 5 л багтаамжтай байх 
11.  Кофены машин Бутлагчтай, хамгийн багадаа 2 функцтэй 
12.  Хөргөгч 300 л багтаамжтай, ахуйн зориулалттай 
13.  Эйр кондишн Хананд өлгөдөг, 45 м2 хэмжээний өрөөг сэрүүцүүлэх 

зориулалтаар ашиглагдах боломжтой байх 
14.  Өрөөний хөшиг Хэмжээ: 4000х1200 мм, офисын зориулалттай 
15.  Төмөр хаалга Хэмжээ: 90х180 см, бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх 
16.  Кабель 

далдлагч 
Цайвар өнгөтэй, хуванцар, 1 м 

 
 
 


