
 БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ  
2022 ОНЫ  БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН 

 
2022 оны 12 дугаар сарын 14                                                                                                Багануур дүүрэг 

№ 

Худалдан авах 
бараа, ажил, 

үйлчилгээний нэр 
төрөл 

Санхүү
жилтын 

эх 
үүсвэр 

Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 
Хэмнэлт 

 
Оролцогч 

байгууллага 
Шалгарсан 
байгууллага 

Тайлбар 

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

1 

Хэсэгчилсэн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
барилгажилтын 
төслийн эхний 
ээлжийн барилга 
байгууламжийн 
дулаан 
дамжуулах төв 
/Улаанбаатар, 
Багануур дүүрэг/ 

УТХ 
 

4,691,000,000 
 

 
4,593,739,727 

 
97,260,273 

Билгүүн Од 
констракшн 

Есөн талст оргил 
констракшн 

Билгүүн Од 
констракшн 

 

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 01 дүгээр сарын 18-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай”  
А/32 дугаар захирамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
А/51 дүгээр захирамжийг 
үндэслэн үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.02.07-ны өдөр ажлын 
зураг, төсвийг ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.02.09-ний өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.03.14-ний өдөр нээсэн 2 
компани оролцож “Билгүүн-Од” 
ХХК шалгарч зөвлөмжийг 
2022.03.25-ны өдөр Нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтын газар 
ОНӨААТҮГ-т хүргүүлсэн. гэрээ 
байгуулсан. 



2 

Шинэ суурьшлын 
бүсийн цахилгаан 
хангамж, 
цахилгааны 
хуваарилах 
байгууламж-РП / 
1,3,4-р хороо/ 

УТХ 
 

2,800,000,000 
 

2,395,254,392 404,745,608 
Улаанбаатар 

электромонтаж 
Меса инженеринг 

Меса 
инженеринг 

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 01 дүгээр сарын 18-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/32 дугаар захирамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
А/53 дугаар захирамжийг 
үндэслэн үнэлгээний хороо 
байгуулсан. ЗДТГ-аас 
2022.02.08-ны өдөр ажлын 
зураг, төсвийг ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.02.11-ний өдөр цахимаар 
тендер зарлаж тендерийг 
2022.03.16-ны өдөр нээхэд 2 
компани оролцож Меса 
инженеринг ХХК шалгарч гэрээ 
байгуулах эрх олгох 
мэдэгдэлийг 2022.03.28-ны өдөр 
хүргүүлсэн. 

3 
Ахмадын 
хөгжлийн төвийн 
барилга 

УТХ 
 

950,000,000 
 

 
500,000,000 

 
450,000,000 

Таван од 
констракшн 

Нүнжиг ХХК 

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 01 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/09 дүгээр захирамжийн дагуу  
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 24-ний А/32 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо байгуулсан. 
Зураг, төсөв 2022.02.28-ны өдөр 
ирүүлсэн бөгөөд тендерийг 
тухайн өдөр зарлаж, 2022.03.31-
ний өдөр нээхэд 5 компани 
оролцсон боловч шаардлага 
хангасан тендер ирүүлээгүй тул 
2022.05.02-ны өдөр дахин 
зарлаж 2022.06.02-ны өдөр 



нээсэн 2 компани оролцож 
Нүнжиг ХХК шалгарч 
2022.06.09-ний өдөр 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Сангийн 
яамны 2022.06.17-ны өдрийн 
03/4283 дугаартай албан 
бичгээр гомдол гарсан.  
2022.06.27-ны өдрийн 03/4532 
дугаартай албан бичгээр 
тендерийг дахин үнэлэх Сангийн 
яамны шийдвэр гарсан. 
Тендерийг дахин зарлах 
үнэлгээний хорооны шийдвэр 
гарч 2022.07.19-ний өдөр дахин 
зарлаж, 2022.07.26-ны өдөр 
нээсэн. Юу Зэт Эрдэнэ ХХК, 
Таван Од констракшн ХХК, 2 
компани оролцож шаардлагад 
нийцээгүй тул дахин зарлахаар 
үнэлгээний хорооны шийдвэр 
гарсан. Тендерийг 2022.08.08-
ны өдөр зарлаж, 2022.08.17-ны 
өдөр нээсэн. Юу Зэт Эрдэнэ 
ХХК, Таван Од констракшн ХХК, 
Рино инженеринг ХХК гэсэн 3 
компани оролцож, 2022.08.22-
ны өдөр Таван Од констракшн 
ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох 
мэдэгдэл хүргүүлсэн. 



4 

Ус,дулаан 
дамжуулах 
төвийн насосын 
хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх 

УТХ 
 

80,000,000 
 

79,500,000 500,0000 
Эрчим дөл 

ХХК 
Эрчим дөл 

ХХК 

Нийслэлийн Засаг даргын  2021 
оны 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/1045 дугаар захирамжийн 
дагуу дүүргийн Засаг даргын 
2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн А/43 дугаар 
захирамжийг үндэслэн  
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.02.14-ний 
өдөр техникийн тодорхойлолт 
ирүүлсэн. 2022.02.25-ны өдөр 
зарлаж, 2022.03.07-ны өдөр 
нээсхэд “Торго магнаг” ХХК 
материалаа ирүүлсэн. 
Үнэлгээний хороо тендерийг 
үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй 
тул дахин зарлахаар 
шийдвэрлэв. Тендерийг 
2022.03.17-ны өдөр зарлаж, 
2022.03.25-ны өдөр нээхэд 
Торго магнаг ХХК материалаа 
ирүүлсэн үнэлгээний хороо 
тендерийг үнэлж гишүүдийн 
100%-ийн саналаар "Торго 
магна" ХХК шалгарч  2022.04.06-
ны өдөр 71 дугаартай албан 
бичгээр Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 

ДҮН  8,521,000,000 7,568,494,119 952,505,881    

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

5 
Багануур 
дүүргийн 
8,9,78,80 дугаар 

НТХ 577,900,000 550,566,509 27,333,491 
Ган алт нэмэх ХХК 

Хүрэнжинсний 
овоо ХХК 

 
Ган алт нэмэх 

ХХК 

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 03 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 



байрны гадна 
фасад засварын 
ажил (БНД, 1,3 
дугаар хороо) 

Шинэ өлгийн зам 
ХХК 

 А/422 дугаар захирамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 
А/122 дугаар захирамжийг 
үндэслэн үнэлгээний хороо 
байгуулсан. ЗДТГ-аас 
2022.03.29-ний өдөр ажлын 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.04.06-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.05.06-ны өдөр нээсэн 3 
компани оролцсон 
Хүрэнжинсний овоо шалгарч 
2022.05.19-ний өдөр гэрээ 
байгуулах эрх олгосон боловч 
Сангийн яаманд гомдол гарч 
2022.05.25-ны өдрийн 03/3605 
дугаартай албан бичгээр 
гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааг 
түр түтгэлзүүлэх тухай бичиг 
ирсэн. Сангийн яамны 
2022.06.07-ны өдрийн 03/3970 
дугаартай албан бичгээр дахин 
үнэлэх шийдвэр ирсний дагуу 
дахин үнэлэн уг тендерийг 
хүчингүй болгож 2022.06.16-ны 
өдөр дахин зарлахаар 
шийдвэрлэсэн боловч Сангийн 
яаманд 2022.06.17-ны өдөр 
03/4250 дугаартай албан 
бичгээр дахин гомдол гарч 
холбогдох материалыг Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн.  2022.06.27-
ны өдөр Сангийн яамнаас 
гомдол хянасан тухай 03/4516 
дугаартай албан бичгээр 
тендерийг дахин үнэлэх хариу 
ирсэн.   Тендерийг дахин үнэлэж 



үнэлгээний хорооны 100%-ийн 
саналаар Ган алт нэмэх ХХК 
шалгарч 2022.06.30-ны өдөр 
зөвлөмжийг хүргүүлж, гэрээ 
байгуулах эрх олгосон. 
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Гэр хорооллын 
тохижилтын ажил 
(БНД, 5 дугаар 
хороо) 

НТХ 222,100,000 214,999,999 7,100,001 Хөхбугат ХХК Хөхбугат ХХК 

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 03 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/422 дугаар захирамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 
А/111 дүгээр захирамжийг 
үндэслэн үнэлгээний хороо 
байгуулсан. ЗДТГ-аас 
2022.04.07-ний өдөр ажлын 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.04.18-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.05.20-ны өдөр нээсэн 1 
компани оролцож шалгарсан 
гэрээ байгуулах эрх олгох 
мэдэгдэлгийг 2022.05.27-ны 
өдөр Хөхбугат ХХК-д 
хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.06.08-
ны өдөр хийсэн.      Дугаар№ 
НХААГ/202203366/01 

ДҮН  800,000,000 765,566,508 34,433,492    

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ 

7 Цахилгаан шат НОНХС 320,000,000 307,183,441 12,816,559 
Фүшили элеватор 

ХХК 
Фүшили 

элеватор ХХК 

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 01 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/23 дугаар захирамжийн дагуу 



дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
А/52 дугаар захирамжийг 
үндэслэн үнэлгээний хороо 
байгуулсан. Техникийн 
тодорхойлолт 2022.02.23-ны 
өдөр ирүүлсэн. 2022.02.25-ны 
өдөр зарлаж, 2022.03.29-ний 
өдөр нээсэн 1 компани оролцсон 
боловч шаардлага хангасан 
материал ирүүлээгүй тул 
тендерийг дахин 2022.04.12-ны 
өдөр зарлаж 2022.05.13-ны өдөр 
нээхээр төлөвлөсөн. 2022.04.21-
ний өдөр 01/730 дугаар албан 
бичгээр ШӨХТГ-аас гомдол 
гарсан. Гомдлын дагуу 
Тендерийн баримт бичгийн ТӨХ-
ийн ТШЗ-ын 17.6.5-д өөрчлөлт 
оруулж тендерийн нээлтийн 
хугацааг сунгаж 2022.05.23-ны 
өдөр нээсэн. Тендерийг нээхэд 
Оакс экспресс монголиа ХХК, 
Арвага ХХК, Фүшили элеватор 
ХХК гэсэн 3 компани оролцож 
Арвага ХХК шалгарсан боловч 
03/3848 дугаартай албан 
бичгээр Сангийн яаманд 
2022.06.02-ны өдөр гомдол 
гарсан. Сангийн яамны  03/4130 
тоот албан бичгээр хянан үзээд 
2022.06.13-ны өдөр Тендерийг 
дахин үнэлэх хариу ирсэн. 
Үнэлгээний хороо хуралдаж 
тендерийг дахин зарлахаар 
шийдвэр гаргасан байна. 
Тендерийг 20222 оны 06 дугаар 
сарын 24-ны өдөр дахин зарлаж, 
2022.07.06-ны өдөр нээхээр 



төлөвлөв. Тендерийг нээхэд 
Оакс экспресс монголиа ХХК, 
Фүшили элеватор ХХК 2 
компани оролцож Фүшили 
элеватор ХХК шалгарч  
2022.07.22-ны өдөр зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн. Сангийн яамны 
2022.08.01-ний өдрийн 03/5232 
дугаартай албан бичгээр гомдол 
гарсан. Сангийн яамны 
2022.08.08-ны өдрийн 03/5388 
дугаартай албан бичгийн дагуу 
тендерийг дахин үнэлэх 
шийдвэр ирүүлсэн. Тендерийг 
2022.08.15-ний дахин зарлах 
шийдвэр гаргаж, 2022.08.25-ны 
өдөр зарлаж, 2022.09.02-ны 
нээхэд Фүшили элеватор ХХК 
оролцож шалгарсан. 2022.09.02-
ны өдөр тухайн компанид 
зөвлөмжийг хүргүүлж. 
2022.09.19-ны өдөр гэрээ 
байгуулсан. 
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Гэр хорооллын 
гудамж, талбайн 
гэрэлтүүлгийн 
тоног төхөөрөмж 
худалдан авах 
/Багануур дүүрэг/ 
 

НОНХС 
 

400,000,000 
 

387,945,360 12,054,640 “БЦНТ” ХХК “БЦНТ” ХХК 

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 01 дүгээр сарын 18-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/30 дугаар захирамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
А/54 дүгээр захирамжийг 
үндэслэн үнэлгээний хороо 
байгуулсан. ЗДТГ-аас 
2022.02.14-ний өдөр ажлын 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.02.18-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 



2022.03.22-ны өдөр нээсэн.  
Сангийн яаманд 2022.04.12-ны 
өдрийн 03/2197 дугаартай албан 
бичгээр гомдол гарсан. 
2022.04.22-ны өдрийн 03/2520 
дугаартай албан бичгээр дахин 
үнэлэх тухай албан бичиг ирсэн. 
Тендерийг дахин зарлахаар 
шийдвэрлэж 2022.05.04-ний 
өдөр зарлаж, 2022.06.06-ны 
өдөр нээсэн нэг ч компани 
оролцоогүй тул 2022.06.09-ний 
өдөр дахин зарлаж, 2022.06.20-
ны өдөр нээсэн. Ледсити ХХК, 
БНЦТ ХХК, Эволва ХХК 3 
компани оролцож шаардалагад 
нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул 
дахин зарлах шийдвэр гарсан. 
Тендерийг 2022.07.01-ний өдөр 
дахин зарлаж, 2022.07.18-ны 
өдөр нээсэн. БНЦТ ХХК 
оролцож шалгарсан 2022.07.22-
ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 

ДҮН  720,000,000 695,128,801 24,871,199    

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ 
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Авто зам, 
засварын 
байгууламж 
шинээр барих 
болон засвар 
шинэчлэлтийн 
ажил 
(Улаанбаатар 
хот, Багануур 
дүүрэг) 

НЗСХ 1,000,000,000     

Нийслэлийн Засаг даргын  2022 
оны 02 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/286 дугаар захирамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 
А/128 дугаар захирамжийг 
үндэслэн  үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан.  Үнэлгээний 
хороо хуралдаж 2022.04.28-ны 



өдөр цахимаар тендер зарлав. 
Тендерийг 2022.05.30-ны өдөр 
нээхэд  тендерт 3 компани 
оролцсон “Баян өлзийт зам” ХХК 
компани шалгарч гэрээ 
байгуулах эрх олгосон боловч 
2022.06.15-ны өдөр Сангийн 
яаманд гомдол гарсан. Төсвийн 
тухай хуулийн дагуу Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2022 оны 06 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн 65 дугаар 
тогтоолын дагуу төсөв 
татагдсан. 

10 
Багануур дүүрэг 
авто замын 
засвар 

НЗСХ 480,000,000 478,245,842 1,754,158 
Багануур АЗЗА” 

ТӨХК 

Багануур 
АЗЗА” 
ТӨХК 

Нийслэлийн Засаг даргын  2021 
оны 01 дүгээр сарын 28-ны 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/105 дугаар захирамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
02 дугаар сарын 09-ны өдрийн 
А/59 дугаар захирамжийг 
үндэслэн  үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.02.14-ний өдөр ажлын 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.02.18-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.03.23-ны өдөр нээсэн 1 
компани оролцсон боловч 
ирүүлсэн материал шаардлага 
хангаагүй учир үнэлгээний 
хороо хуралдаж 2022.04.05-ны 
өдөр дахин зарлаж 2022.05.05-
ны өдөр нээсэн “Багануур АЗЗА” 
ТӨХК оролцож шалгарсан 
2022.05.09-ний өдөр гэрээ 



байгуулах эрх олгосон мэдэгдэл 
хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.05.18-
ны өдөр байгуулсан. Дугаар № 
НХААГ/202212085/02 

ДҮН  1,480,000,000 478,245,842 1,001,754,158    

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ 
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3 дугаар хорооны 
Замчин хэсэгт 
ахуйн 
үйлчилгээний 
барилга 
 

ОНХСХ 
250,000,000 

 
    

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
А/27 дугаар захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
Зураг төсөв ирээгүй. 
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2 дугаар хорооны 
байгууллагуудыг 
нэгдсэн 
халаалтын болон 
цэвэр усны 
системд холбох 

 
ОНХСХ 

 
200,000,000 189,998,022 10,001,978 

Бэст Эженси 
ХХК 

Калдератубо 
ХХК 

Калдератубо 
ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
А/35 дугаар захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
Зураг төсөв ирсэний дагуу 
цахимаар тендерийг зарлаж 2022 
оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр 
нээхээр төлөвлөв. Тендерийг 
нээхэд Бэст Эжинси ХХК, 
Калдератубо ХХК материалаа 
ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо 
тендерийг үнэлэж хамгийн сайн 
тендер ирүүлсэн компаниар 
Калдератубо ХХК шалгаруулж 



2022.11.29-ний өдөр ЗДТГ-т 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 
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4, 5 дугаар 
хорооны үерийн 
ус хаях суваг 

 
  

ОНХСХ 
 

 
250,336,100 

 
248,899,563 

 
    
    1,436,537 

 

Багануур АЗЗА 
ТӨХК 

Багануур 
АЗЗА 
ТӨХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 
А/26 дугаар захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
ЗДТГ-аас 2022.01.20-ны өдөр 
ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.26-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.25-ны өдөр нээхээр 
төлөвлөв. 2022.02.11-ний өдөр 
ШӨХТГ-т гомдол гарсны дагуу 
хариуг 2.14-ний өдөр ШӨХТГ-т 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 
2022.02.23-ны өдөр ШӨХТГ-аас 
гомдол хянасан тухай 01/327 
дугаартай албан  бичиг ирүүлсэн 
Тендерийг дахин 2022.03.01-ний 
өдөр зарлаж, 2022.04.04-ний өдөр 
нээхээр төлөвлөж байсан боловч 
2022.03.23-ны өдөр ШӨХТГ-ын 
01/525 дугаартай албан бичгээр 
нээлт хийх үйл ажиллагааг түр 
түтгэлзүүлэх тухай гомдол гарч 
2022.03.30-ны өдрийн 01/571 
дугаартай албан бичгээр 
тендерийн баримт бичгийг 
хянасан тухай албан бичиг ирсэн. 
Тендерийн нээлтийн хугацааг  
сунгаж 2022.04.15-ны өдөр нээсэн 
1 компани оролцож шалгарч 



2022.04.22-ны өдөр зөвлөмжийг 
хүргүүлж, 2022.05.02-ны өдөр  
“Багануур АЗЗА” ТӨХК-тай гэрээ 
байгуулагдсан. 
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3-р хорооны 
нийтийн 
зориулалттай 
орон сууцны 
орцны засварын 
ажил /53-р байр 
буюу уурхайн 
нийтийн байр/ 

ОНХСХ 175,238,200 164,339,269 10,898,931 

Сарту өргөө 
 ХХК 

ЖИ БИ ЮУ И СИ 
ХХК 

Содон сондор 
цамхаг ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
А/34 дүгээр захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
ЗДТГ-аас 2022.01.26-ны өдөр 
ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.28-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.03.02-ны өдөр нээсэн. 
Тендерийн нээлтэнд 
Хүрэнжинсний овоо ХХК, Цахирт 
Ану ХХК 2 компани оролцсон 
шаардлага хангаагүй тул 
тендерийг дахин 2022.03.15-ны 
өдөр зарлаж, 2022.04.15-ны өдөр 
нээсэн боловч компани 
оролцоогүй 2022.05.12-ны өдөр 
дахин зарлаж 2022.05.23-ны өдөр 
нээхэд 3 компани оролцож Содон 
Сондор цамхаг ХХК шалгарч гэрээ 
байгуулсан. Гэрээг 2022.06.08-ны 
өдөр байгуулсан 
Дугаар:БНДХААА/202201004/03 
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1 дүгээр хороо 23 
дугаар байрны 
гадна фасад 
засвар 

ОНХСХ 
 

247,357,600 
 

234,357,600 12,908,417 
Төгс буянт өргөө 

констракшн 
Юу Зэт Эрдэнэ 

Юу Зэт 
Эрдэнэ 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 



 Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
А/31 дугаар захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
ЗДТГ-аас 2022.01.19-ний өдөр 
ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.26-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.28-ны өдөр нээсэн 
нээлтэнд 1 ч компани оролцоогүй 
учир тендерийг 2022.03.02-ны 
өдөр зарлаж, 2022.04.04-ний өдөр 
нээсэн 2 компани оролцож Юу Зэт 
Эрдэнэ ХХК шалгарч гэрээ 
байгуулсан. 
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Гэр хорооллын 
хэсэгт 
гэрэлтүүлгийн 
тоног төхөөрөмж 
худалдан авах 

ОНХСХ 357,468,000 348,733,980 8,734,020 
Ледсити ХХК 
Нуклон ХХК 

Нуклон ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 
А/29 дүгээр захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
ЗДТГ-аас 2022.02.14-ний өдөр 
ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.02.18-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.03.22-ны өдөр нээсэн 1 
компани оролцсон боловч 
2022.04.12-ны өдрийн 03/2197 
дугаартай Сангийн яамны гомдол 
гарсан албан бичиг ирсэн. 
гомдлын дагуу хариуг хүргүүлсэн. 
2022.04.22-ны өдрийн 03/2519 
дугаартай албан бичгээр гомдол 



хянасан тухай хариу ирсэн.  
Тендерийг дахин 2022.05.04-ний 
өдөр зарлаж, 2022.06.06-ны өдөр 
нээхэд Лэдсити ХХК, Нуклон ХХК 
гэх 2 компани оролцож  Нуклон 
ХХК шалгарч 2022.06.16-ны өдөр 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 
2022.07.01-ний өдөр гэрээ 
байгуулсан. Дугаар № 
БНДХААА/202201006/02 
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4 дүгээр хорооны 
Тариан булаг 
хэсэгт мал 
усалгааны худаг 
гаргах 
 

ОНХСХ 
 

40,000,000 
 

39,987,036 12,964 
Нандин-Өрнөх 

ХХК 
Нандин-Өрнөх 

ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 
А/24 дүгээр захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
2022.05.02-ны өдөр ЗДТГ-аас 
зураг төсөв, ажлын даалгавар 
ирсэн. 2022.05.18-ны өдөр тендер 
зарлаж, 2022.06.02-ны өдөр 
нээхэд 1 ч компани оролцоогүй 
тул 2022.06.02-ны өдөр дахин 
тендер зарлаж, 2022.06.17-ны 
өдөр нээхэд материал ирүүлсэн 
компани байхгүй байсан тул 
тендерийг дахин 2022.06.17-ны 
өдөр зарлаж, 2022.07.01-ний өдөр 
нээсэн компани оролцоогүй 
тендерийг дахин 2022.07.01-ний 
өдөр зарлаж, 2022.07.18-ны өдөр 
нээсэн материал ирүүлсэн 
компани байхгүй байсан тул дахиж 
зарлахаар шийдвэрлэсэн. 
2022.07.19-ний өдөр зарлаж, 
2022.08.01-ний өдөр нээхэд 



Нандин Өрнөх ХХК материал 
ирүүлсэн шардлага хангасан 
материал ирүүлээгүй тул дахин 
2022.08.15-ны өдөр зарлаж, 
2022.08.23-ны өдөр нээхэд 
Нандин Өрнөх ХХК материал 
ирүүлж шалгарсан. 2022.08.25-ны 
өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 
2022.09.15-ны өдөр гэрээ 
хийгдсэн. Дугаар № 
БНДХААА/202201007/06 
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1, 4, 5 дугаар 
хороо гэр 
хорооллын 
гудамж засварлах 
 

ОНХСХ 
 

100,000,000 
 

99,473,855 
 

526,145 
 

“Багануур АЗЗА” 
ТӨХК 

“Багануур 
АЗЗА” ТӨХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
А/41 дүгээр захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
2022.03.01-ний өдөр зураг төсөв 
ирсэн. 2022.03.04-ний өдөр 
зарлаж, 2022.03.18-ны өдөр 
нээсэн 1 компани оролцсон 
2022.03.31-ний өдөр БАГАНУУР 
АЗЗА ТӨХК-тай гэрээ байгуулсан. 
Дугаар № 
БНДХААА/202201008/01 
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Өвс тэжээлийн 
нөөцийн агуулах 
барих 
 

ОНХСХ 
 

50,000,000 
 

    

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 
дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
А/44 дүгээр захирамжаар 
үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 
Зураг төсөв ирээгүй 



ДҮН  1,670,399,900 1,325,789,325 344,610,575    

ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 
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Нийтийн орон 
сууцны гадна 
фасад засварын 
ажил /10, 13, 32, 
49-54-р байр/ 

ДТХ 605,382,000 235,793,134  369,588,866 
Алегротовер 

констракшн ХХК 

Алегротовер 
констракшн 

ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 24-ний өдрийн А/30 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.01.19-ний өдөр ажлын 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.26-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.28-ны өдөр нээсэн 
бөгөөд тендерийг нээхэд багц 
тус бүр дээр 1,1 компани 
оролцсон 2022.03.01-ний өдөр 
зөвлөмжийг хүргүүлж, 
2022.03.02-ны өдөр шалгарсан 
мэдэгдэл гарсан. 2022.03.21-ний 
өдөр гэрээг Алегротовер 
констракшн ХХК-тай байгуулсан.  
Багц1 Дугаар № 
БНДХААА/202201010/01/01-
356,356,356₮,  
Багц2 Дугаар № 
БНДХААА/202201010/01/02-
235,235,235₮ 

21 
Төв замын ус 
зайлуулах 

ДТХ 
 

309,427,000 
306,174,328 3,252,672 

“Багануур АЗЗА” 
ТӨХК 

“Багануур 
АЗЗА” ТӨХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 



хоолойг 
засварлах, 4-р 
хорооны үерийн 
усны 
хамгаалалтын 
суваг өндөрлөх 

 оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 24-ний өдрийн А/28 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.01.20-ны өдөр ажлын 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.26-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.25-ны өдөр нээхээр 
төлөвлөсөн боловч 2022.02.11-
ний өдөр ШӨХТГ-ын 02/262 
дугаартай албан бичгээр гомдол 
гарч 2022.02.23-ны өдөр 
ШӨХТГ-аас гомдол хянасан 
тухай 01/326 дугаартай албан 
бичиг ирүүлсэн. Тендерийг 
2022.03.01-ний өдөр дахин 
зарлаж, 2022.04.04-ний өдөр 
нээхээр төлөвлөсөн боловч 
ШӨХТГ-ын 2022.03.21-ний 
өдрийн 01/510 дугаартай албан 
бичгээр гомдол гарсан тул 
хугацааг сунгаж 2022.04.15-ны 
өдөр тендерийг нээж 1 компани 
оролцож шалгарсан 
мэдэгдэлийг 2022.04.22-ны өдөр 
БАГАНУУР АЗЗА ТӨХК-д 
хүргүүлсэн. 2022.05.02-ны өдөр 
гэрээ хийгдсэн. 

22 
5 дугаар хороо 
Залуус хэсэгт 
инженерийн дэд 

ДТХ 
 

150,000,000 
 

149,550,000 450,000 
Тэмжин ХХК 
Гидродизайн 

инноваци ХХК 

Гидродизайн 
инноваци ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 



бүтцийн зураг 
төсөв 
боловсруулах 

өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн А/38 дугаар 
захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.03.03-ны 
өдөр зураг төсөв ирсэн. 
2022.03.10-ны өдөр зарлаж, 
2022.03.21-ний өдөр 
дэлгэрэнгүй жагсаалтыг нээсэн 
2022.03.30-ны өдөр зарлаж, 
2022.05.02-ны өдөр хураангуйн 
жагсаалтыг нээсэн 2 компани 
оролцож Гидродизайн инноваци 
ХХК шалгарсан. 2022.05.12-ны 
өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн.  
гэрээ байгуулсан. 
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Хэсэгчилсэн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
барилгажилтын 
төслийн хойд 
чиглэлийн  
барилга 
байгууламжийн 
ариутгах 
татуургын 
магистрал шугам 
сүлжээ, одоо 
ашиглагдаж 
байгаа АТС-2, 3, 
4-ийн тоног 
төхөөрөмжийг 
шинэчлэх, 
автоматжуулах 
ажлын зураг 

ДТХ 
 

50,000,000 
 

47,733,950 2,266,050 Блюглоб Энержи 
Блюглоб 
Энержи 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн А/42 дугаар 
захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.02.28-ны 
өдөр зураг төсөв ирсэн. 
Тенднерийг  2022.03.04-ны өдөр 
зарлаж, 2022.04.18-ны өдөр 
нээсэн. Блю Глоб Энержи ХХК 
шалгарч гэрээ байгуулагдсан. 



төсөв 
/Улаанбаатар, 
Багануур дүүрэг, 
1, 3 дугаар хороо/ 

24 

Оёдлын 
үйлдвэрийн 
барилгын зураг 
төсөл, төсөв 
боловсруулах 

 
ДТХ 

 
 

100,000,000 
 

 
95,583,086 

 
4,416,914 

Пи Юу Ай ХХК 
Эрхэс констракшн 

ХХК 
Пи Юу Ай 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн А/45 дугаар 
захирамжаар үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2021.11.02-ны өдөр зургийн 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.28-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.14-ний өдөр 
дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт 
хийгдсэн. 2022.02.18-ны өдөр 
хураангуй жагсаалтыг гаргаж 
мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.21-
ний өдөр техникийн саналын 
нээлт хийгдсэн 2 компани 
оролцож Пи Юу Ай ХХК-тай 
гэрээ байгуулсан. 
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Нийтийн тээврийн 
гарааш барих 
зураг төсөл, төсөв 
боловсруулах 

ДТХ 
 

75,000,000 
 

68,051,742 6,948,258 

Эрхэс констракшн 
Пи Юу Ай 
ОСИБЗД 
АРХЖС 

Сийз-Архитектс 
Тэнжин 

Эрхэс 
констракшн 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 21-ний өдрийн А/23 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 



байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2021.12.07-ны өдөр зургийн 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.28-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.14-ний өдөр 
дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт 
хийгдсэн. 2022.02.25-ны өдөр 
хураангуй жагсаалтыг гаргаж 
мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.21-
ний өдөр техникийн саналын 
нээлт хийгдсэн 2 компани 
Эрхэсконстракшн ХХК шалгарч 
гэрээ хийгдсэн. 
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Дүүргийн 1, 3 
дугаар хороонд 
Авто зогсоол 
болон  авто зам 
шинээр барих 
зураг төсөл, төсөв 
боловсруулах 

ДТХ 
 

40,000,000 
 

39.440.000  560,000 

Дөрвөн тэнхлэг 
ХХК 

Брос проперти 
ХХК 

Брос проперти 
ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 21-ний өдрийн А/25 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.01.21-ний өдөр зургийн 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.28-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.14-ний өдөр 
дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт 
хийгдсэн. 2022.02.18-ны өдөр 
хураангуй жагсаалтыг гаргаж 
мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.10-
ний өдөр техникийн саналын 
нээлт хийгдсэн 2 компани 



оролцсон Брос проперти ХХК-
тай гэрээ хийгдсэн. 
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Нарийн нуур, 
Булагтай хэсгийн 
цахилгаан 
хангамжийн 
ажлын зураг 
төсөв 
боловсруулах 

ДТХ 
 

54,300,000 
 

    54,118,900     181,100 

Элста ХХК 
Перфект солюшн 
энд констракшн 

ХХК 

Перфект 
солюшн энд 
констракшн 

ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 24-ний өдрийн А/37 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. Зургийн 
даалгавар ирсний дагуу 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.01.28-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийг 
2022.02.14-ний өдөр 
дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт 
хийгдсэн. 2022.02.18-ны өдөр 
хураангуй жагсаалтыг гаргаж 
мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.10-
ний өдөр техникийн саналын 
нээлт хийгдэж, 2 компани 
оролцсон 2022.04.05-ны өдөр 
Ферфект солушн инженеринг 
ХХК-тай гэрээ байгуулсан. 

28 

Зам талбайн 
цэвэрлэгээ, 
задгай тэвштэй 
өөрөө буулгагч 
болон бохир усны 
авто машин 
худалдан авах  

ДТХ 380,000,000     

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2022 
оны 10 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн А/298 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.10.27-ны 



өдөр ЗДТГ-аас техникийн 
тодорхойлолт ирсэн. Үнэлгээний 
хороо хуралдаж  тендерийг 
2022.10.31-ний өдөр зарлаж 
2022.12.01-ний өдөр нээсэн 4 
компани материалаа ирүүлсэн 
боловч шаардлага хангаагүй тул 
тендерийг дахин 2022 оны 12 
дугаар сарын 19-ний өдөр 
зарлаж, 2023 оны 01 дүгээр 
сарын 20-ны өдөр нээхээр 
төлөвлөв. 
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Багануур 
тохижилт ААТҮГ-т 
универсал 
трактор худалдан 
авах  

ДТХ 155,000,000 153,010,000 1,990,000 
Ану гэгээн ХХК 

Ауман монголиа 
ХХК 

 
Ану гэгээн ХХК 
 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2022 
оны 10 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн А/295 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.10.27-ны 
өдөр ЗДТГ-аас техникийн 
тодорхойлолт ирсэн. Үнэлгээний 
хороо хуралдаж  тендерийг 
2022.10.31-ний өдөр зарлаж 
2022.12.01-ний өдөр нээсэн 2 
компани материалаа ирүүлсэн 
Ану гэгээн ХХК, Ауман монголиа 
ХХК оролцсон тендерийг 
үнэлэхэд Ану гэгээн ХХК 
хамгийн сайн тендер ирүүлсэн 
тул гэрээ байгуулах тухай 
зөвлөмжийг 2022.12.05-ны өдөр 
ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшигт 
зөвлөлөө. 



30 

6 кв-ын хаалттай 
хуваарилах 
байгууламж (рп-
2)-ийн 6-кв-ын 
цахилгаан 
дамжуулах 
кабель шугам 
угсралтын ажил 

ДТХ 82,120,300 80,973,300 1,147,000 Ган утас мөнх ХХК 
Ган утас мөнх 

ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2022 
оны 10 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн А/296 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.10.28-ны өдөр ажлын 
даалгавар ирсний дагуу 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
тендерийг 2022.10.31-ний өдөр 
зарлаж, 2022.12.01-ний өдөр 
нээхээр төлөвлөв. Тендерийг 
нээхэд Ган утас мөнх ХХК 
материал ирүүлсэний дагуу 
үнэлгээний хороо тендерийг 
үнэлж шаардлагад нийцсэн тул 
2022.12.02-ны өдөр ЗДТГ-т 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 
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Насан туршийн 
боловсролын 
төвийн спорт 
заалны 
тохижилтын ажил  

ДТХ 36,975,700     

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2022 
оны 10 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн А/294 
дүгээр захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.10.23-ны өдөр ажлын 
даалгавар ирсний дагуу 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
тендерийг 2022.11.28-ны өдөр 
зарлаж, 2022.12.09-ний өдөр 



нээхэд компани оролцоогүй тул 
2022.12.12-ны өдөр дахин 
зарлаж 2022.12.22-ны өдөр 
нээхээр төлөвлөв. 
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Нийгмийн 
салбарын 
байгууллагуудад 
техник, тоног 
төхөөрөмж 
худалдан авах 

ДТХ 200,000,000 188,364,000 11,636,000 

БиСиТи ХХК 
Квантсервис ХХК 
Дижиталсервис 

ХХК 
Эрчимнүүрэнтэй 

ХХК 
Монтех ХХК 

Квантсервис 
ХХК 

 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2022 
оны 10 дугаар сарын 19-ний 
өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн А/297 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.10.28-ны өдөр техникийн 
тодорхойлолт ирсний дагуу 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
тендерийг 2022.10.31-ний өдөр 
зарлаж, 2022.12.01-ний өдөр 
нээсэн. Тендерт 5 компани 
материалаа ирүүлсэн БИ СИ ТИ 
ХХК, Квантсервис ХХК, 
Эрчимнүүрэнтэй ХХК, Монтех 
дистрибьюшн ХХК, 
Дижиталсервис ХХК хамгийн 
сайн үнэлэгдсэн тендерээр 
Квантсервис ХХК шалгарч 
үнэлгээний хороо зөвлөмжийг 
2022.12.05-ны өдөр ЗДТГ-ын 
дарга П.Баттүшигт зөвлөлөө. 
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Баялаг 
хороололд 
6/0,4кВ-ийн 
2х400кВа 
чадалтай 
цахилгааны дэд 

ДТХ 
 

40,000,000 
 

    39,500,000 
  
     500,000 
 

“Мастерпойнт” 
ХХК 

“Тэнжин” ХХК 
“Итгэлийн хад” 

ХХК 
 

“Итгэлийн хад” 
ХХК 

 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 



өртөөний 
барилгын зураг 
төсөв 
боловсруулах 

сарын 24-ний өдрийн А/36 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.02.28-ны 
өдөр зураг, төсөв ирүүлсэн. 
2022.03.03-ны өдөр зарлаж, 
2022.03.16-ний өдөр нээсэн 
компани оролццогүй тул дахин 
2022.03.17-ны өдөр зарлаж, 
2022.03.28-ны өдөр нээсэн 3 
компани орлцсон хураангуйг 
2022.03.31-ний өдөр зарлаж 
2022.04.14-ний өдөр нээсэн 2 
компани оролцож Итгэлийн хад 
ХХК шалгарч шалгарсан 
мэдэгдэлийг 2022.04.21-ний 
өдөр хүргүүлсэн. 2022.05.21-ний 
өдөр гэрээ байгуулагдсан. 
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70-74-р байрны 
зүүн талд авто 
зам дагуух 
тохижилтын ажил 

ДТХ 175,000,000 174,448,715 551,285 
Багануур АЗЗА 

ТӨХК 

Багануур 
АЗЗА 
ТӨХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 07 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн А/215 
дугаар захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас ажлын 
даалгавар ирүүлсэн. 2022.08.15-
ны өдөр Үнэлгээний хороо 
хуралдаж тендерийг 2022.08.23-
ны өдөр зарлаж, 2022.09.23-ны 
өдөр нээхэд 1 компани 
материалаа ирүүлсэн 
үнэлгээний хороо тендерийг 
үнэлхэд Багануур АЗЗА ТӨХК 
хамгийн сайн материал 



ирүүлсэн тул гэрээ байгуулах 
зөвлөмжийг ЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

ДҮН  2,453,205,000 1,632,741,115 820,463,845    

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ САНГИЙН ХӨРӨНГӨ 
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Эрүүл мэндийн 
төвийн 
менежментэд 
зөвлөх баг 
ажиллуулах 

ДЗДНС 
 

40,000,000 
 

 
36,500,000 

 

 
  3,500,0000 
 

Улаанбаатар 
эрдэм их сургууль 

Улаанбаатар 
эрдэм их 
сургууль 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн А/39 дүгээр 
захирамжийг үндэслэн  
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
2022.02.14-ний өдөр зургийн 
даалгавар ирүүлсэн бөгөөд 
үнэлгээний хороо хуралдаж 
2022.02.17-ны өдөр цахимаар 
тендер зарлав. Тендерийн 
дэлгэрэнгүй жагсаалтыг 
2022.02.28-ний өдөр нээсэн 
оролцогч компани байхгүй тул 
тендерийг 2022.03.01-ний өдөр 
дахин зарлаж, 2022.03.10-ны 
өдөр нээсэн боловч оролцогч 
байхгүй тул дахин 2022 оны 03 
дугаар сарын 14-ны өдөр 
зарлаж, 2022 оны 03 дугаар 
сарын 21-ний өдөр нээсэн 
компани оролцоогүй тул дахин 
2022.03.29 өдөр зарлаж, 
2022.04.07-ны өдөр нээсэн 
компани оролцоогүй тул дахин 
2022.04.08-ны өдөр зарлаж, 
2022.04.19-ний өдөр нээсэн 



оролцогч компани байхгүй тул 
тендерийг дахин 2022.04.20-ны 
өдөр зарлаж, 2022.05.06-ны 
өдөр нээсэн оролцогч компани 
байхгүй тул дахин 2022.05.09-
ний өдөр зарлаж, 2022.05.23-ны 
өдөр нээсэн оролцогч компани 
байхгүй тул дахин 2022.05.24-
ний өдөр зарлаж, 2022.06.03-ны 
өдөр нээхэд Хабулгрупп ХХК, 
Глобал талент менежмент ХХК, 
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
тус тус тамериалаа ирүүлсэн. 
Санхүүгийн саналыг 2022.06.23-
ны өдөр нээсэн. Улаанбаатар 
эрдэм их сургуульд 2022.06.23-
ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 
2022.07.06-ны өдөр гэрээ 
хийгдсэн. 
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Төрийн өмчийн 
ерөнхий 
боловсролын 
сургуулиудад 
нэгдсэн 
апликейшн 
хөгжүүлэх 

ДЗДНС 
 

40,000,000 
 

     36,850,000    3,150,000 
Бодь-

Электороникс 
Ай Си Ти групп 

Идеадэвэлопм
ент 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн А/40 дүгээр 
захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.03.15-ны 
өдөр ЗДТГ-аас ажлын даалгавар 
ирсэн. Үнэлгээний хороо 
хуралдаж 2022.03.17-ны өдөр 
зарлаж, 2022.03.28-ны өдөр 
нээсэн 3 компани оролцож 
Идеадэвэлопмент шалгарч 
гэрээ байгуулсан. 
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3 дугаар хорооны 
Замчин хэсэгт 
гэрэлтүүлгийн 
тоног төхөөрөмж 
худалдан авах 

ОНХСХ 171,005,700 170,826,700 179,000 
“Ган утас мөнх” 

ХХК 
“Лантмон” ХХК 

“Лантмон” ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 31 дугаар тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 07 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн А/217 
дугаар захирамжаар үнэлгээний 
хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
техникийн тодорхойлолт ирсний 
дагуу 2022 оны 08 дугаар сарын 
02-ны өдөр тендерийг цахимаар 
зарлаж 2022 оны 09 дүгээр 
сарын 02-ны өдөр нээхээр 
төлөвлөв. Тендерийг хугацаанд 
нь нээхэд 2 компани материалаа 
ирүүлсэний дагуу үнэлгээний 
хороо хуралдаж тендерийг 
үнэлхэд “Лантмон” ХХК шалгарч 
зөвлөмжийг 2022.09.06-ны өдөр 
хүргүүлсэн. 2022..09.26-ны өдөр 
гэрээ байгуулсан. Дугаар № 
БНДХААА/202207023/01 
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ЗДТГ-ын дэргэдэх 
цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн 
тохижилтын ажил  

ДТХ 228,615,500 221,238,524 7,376,976 Бүдума ХХК Бүдума ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 07 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн А/214 
дүгээр захирамжийг үндэслэн 
үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан. 2022.07.28-ны 
өдөр зураг, төсөв ирүүлсэн. 
2022.08.02-ны өдөр тендерийг 
зарлаж, 2022.09.02-ны өдөр 
нээсэн 1 компани оролцож 



шаардлага хангаагүй тул 
тендерийг дахин 2022.09.20-ны 
өдөр дахин зарлаж, 2022.10.21-
ний өдөр нээхэд Хүслийн дээж 
ХХК, Бүдума ХХК, Эй уан 
констракшн ХХК 3 компани 
оролцсон боловч шаардлага 
хангаагүй тул тендерийг дахин 
зарлах үнэлгээний хорооны 
шийдвэр гарсан. Тендерийг 
дахин 2022.11.15-ны өдөр 
зарлаж, 2022.11.22-ны өдөр 
нээхэд Лантмон ХХК, Хүслийн 
дээж ХХК, Бүдума ХХК 3 
компани материалаа ирүүлсэн 
боловч шаардлага хангаагүй тул 
тендерийг дахин зарлахаар 
шийдвэрлэсэн. Тендерийг 
2022.11.29-ний өдөр зарлаж, 
2022.12.07-ны өдөр нээхэд 1 
компани материалаа ирүүлж 
шалгарсан тул 2022.12.12-ны 
өдөр ЗДТГ-т зөвлөмжийг 
хүргүүлэв. 
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Нийтийн 
эзэмшлийн явган 
замын хавтан, эко 
хавтан, блок 
үйлдвэрлэх тоног 
төхөөрөмж 
худалдан авах 
 

ОНХСХ 80,000,000 79,850,000 150,000 
“Жаргалант 

транспортны 
экспедатор” ХХК 

“Жаргалант 
транспортны 
экспедатор” 

ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 31 дугаар тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 07 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн А/208 
дугаар захирамжаар үнэлгээний 
хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
техникийн тодорхойлолт ирсний 
дагуу 2022 оны 08 дугаар сарын 
03-ны өдөр тендерийг цахимаар 
зарлаж 2022 оны 09 дүгээр 



сарын 05-ны өдөр нээхээр 
төлөвлөв. Тендерийг хугацаанд 
нь нээхэд 1 компани материалаа 
ирүүлсэний дагуу үнэлгээний 
хороо хуралдаж тендерийг 
үнэлхэд “Жаргалант 
транспортны экспедатор” ХХК 
шалгарч зөвлөмжийг 
2022.09.08-ны өдөр хүргүүлсэн. 
2022.09.14-ний өдөр гэрээ 
байгуулах эрх олгох 
мэдэгдэлийг Жаргалант 
транспортны экспедатор” ХХК-р 
хүргүүлж, 2022.09.23-ны өдөр 
гэрээ байгуулсан. Дугаар № 
БНДХААА/202207028 
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Дүүргийн 4 дүгээр 
хорооны баруун 
талын ус 
гаргуурын ажил  

ОНХСХ 86,072,658 86,033,305 39,353 
Багануур АЗЗА 

ТӨХК 

Багануур 
АЗЗА  
ТӨХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 31 дугаар тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 08 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн А/232 
дугаар захирамжаар үнэлгээний 
хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
зураг төсөв, ажлын даалгавар 
ирсний дагуу 2022 оны 08 дугаар 
сарын 03-ны өдөр тендерийг 
цахимаар зарлаж 2022 оны 09 
дүгээр сарын 12-ны өдөр 
нээхээр төлөвлөсөн боловч 
2022.09.09-ний өдрийн 182 
дугаар албан бичгээр Багануур 
АЗЗА ТӨХК-аас хүсэлт ирсэний 
дагуу ажлын тоо хэмжээ 
зөрүүтэй байгаа тул тодруулга 
авах шаардлагатай болсон. 



Тендерийн нээлтийг 3 хоног 
буюу 2022 оны 09 дүгээр сарын 
15-ны өдөр нээхээр болов. 
Тендерийг хугацаанд нь нээхэд 
1 компани материалаа 
ирүүлсэний дагуу үнэлгээний 
хороо хуралдаж тендерийг 
үнэлхэд “Багануур АЗЗА” ТӨХК 
шалгарч зөвлөмжийг 
2022.09.19-ний өдөр хүргүүлсэн. 
гэрээ байгуулах эрх олгосон 
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Их суудлаас 
Багануур ус 
хүртэлх ЦТП-3 
цэвэр усны шугам 
хоолой худалдан 
авах 

ДТХ 87,000,000 85,642,400   1,357,600 
Жаргалант 

транспортны 
экспедитор ХХК 

Жаргалант 
транспортны 
экспедитор 

ХХК 

Дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2021 
оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 31 дугаар тогтоолоор 
баталсан. Дүүргийн Засаг 
даргын 2022 оны 07 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн А/218 
дугаар захирамжаар үнэлгээний 
хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 
зураг төсөв, ажлын даалгавар 
ирсний дагуу 2022 оны 08 дугаар 
сарын 08-ны өдөр тендерийг 
цахимаар зарлаж 2022 оны 09 
дүгээр сарын 08-ны өдөр нээхэд 
1 компани оролцож шалгарсан 
тул 2022 оны 09 сарын 09-ны 
өдөр хүргүүлсэн.  

ДҮН  732,693,858 495,702,405 8,375,953    

 



 


