
1 
 

 



 

 

2 
 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
      
 
Огноо : 2021-01-18 
Тендер шалгаруулалтын нэр: ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ, СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ЭМ, 
ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ   
Тендер шалгаруулалтын дугаар: 2021/01 

 
    

   
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, СУМ ДУНДЫН 

ЭМНЭЛЭГ, СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ нийлүүлэх 

тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. 

 
Тендерийн баримт бичгийг tender.gov.mn цахим системээс эргэж төлөгдөхгүй 
нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50,000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй 
хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн [30] хоногийн 
дотор хүчинтэй байна. 

  
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.  
Үүнд:  
Борлуулалтын хэмжээ: 100 сая төгрөг 
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 100 сая төгрөг 
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил  
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Шаардлагагүй  
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Эм эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж оношлуур ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл шаардана 
 

Тендерийн хамт Багц тус бүрт ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН  ҮНИЙН ДҮНГИЙН 2% -тай дүйцэхүйц 
төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцүү чөлөөтэй хөрвөх валютын дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 

 
Тендерийг 2021 оны 02 сарын 18-ны 15 цаг 00 минутаас  өмнө цахим хэлбэрээр ирүүлэх 
ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 02 
сарын 18-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад нээнэ. 
 
Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй. 
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд Дотоодын давуу эрх тооцно. 
 

 
Монгол, Өмнөговь, Даланзадгад сум Эрүүл мэндийн газар 

Утас: 70532858, 70532307 , Факс: 70533719 
Имэйл хаяг: nyamka_sb@yahoo.com, umnugoviemg@gmail.com 
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ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 

 
 

 
Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааг бөглөх санамж 

 
Захиалагчийн шаардлагад нийцсэн тендер бэлтгэхтэй холбоотойгоор тендерт 
оролцогчдод шаардагдах бүрэн мэдээллийг энэ бүлэгт тусгана. Түүнчлэн 
тендер хүлээн авах, нээх, үнэлэх, “хамгийн сайн” тендерийг шалгаруулах болон 
гэрээ байгуулах эрх олгох үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийг багтаана. 
Эдгээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ захиалагч ТОӨЗ-г чанд мөрдөнө. 
 
Нийлүүлэгчийн гэрээний үүрэг, гэрээний төлбөр, талуудын эрх, үүрэг, хүлээх 
эрсдэлтэй холбогдсон нөхцөлийг энэ бүлэгт бус харин 6 дугаар бүлэг (гэрээний 
ерөнхий нөхцөл) болон 7 дугаар бүлэг (гэрээний тусгай нөхцөл)- д тус тус заана. 
 
Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа нь тендерийн баримт бичгийн 
бүрэлдэхүүн болох ба харин гэрээний хэсэг болохгүй. 
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ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 
 

ГАРЧИГ 
 

А. Ерөнхий зүйл   
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4.   Эрх бүхий тендерт оролцогч   
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22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах  
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23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх   

24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа   

25. Хугацаа хоцорсон тендер   

26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх   

27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах   

Д. Тендерийг нээх, үнэлэх   
28. Тендерийг нээх   
29. Нууцлал  

30. Тендерийн тодруулга   
31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох   
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34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох  
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захиалагчийн эрх   

 

Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох   
38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур   
39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл  
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ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 
 

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 
1. Тендерийн 

цар хүрээ 

 
1.1. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт/ТШӨХ/-д 

тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь энэ 
тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ болон техникийн 
тодорхойлолтод заасан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан 
авах тухай гэрээ байгуулахаар энэхүү тендер шалгаруулалтыг 
зохион байгуулж байна.  

 
 1.2. Тендер шалгаруулалт нь ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад 

тохиолдолд нэг багцтай байна.  
  

 1.3. Олон багцтай тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт 
бичгийг багц тус бүрээр үнэлж зарахыг хориглоно. 

 
 1.4. Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод 

нийцсэн барааг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан 
хугацаанд, газарт хүргэх үүрэгтэй.  

 
2. Санхүүжилт-

ийн эх үүсвэр 
2.1. Захиалагч дээр дурдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ТШӨХ-д 

тодорхойлсон эх үүсвэрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.  
 

3. Залилан 
мэхлэх болон 
авилгын 
үйлдэл  

3.1. Төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, гэрээ 
хэрэгжүүлэгч бүр худалдан авах ажиллагаанд оролцожгэрээг 
хэрэгжүүлэхдээ ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээг сахин 
биелүүлэх ёстой.  

 
3.2. Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан 

хаагч болон тендерт оролцогч нь Авлигын эсрэг хууль, Шударга 
бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд 
заасан авлигал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, 
айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар 
бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, 
хууль хяналтын байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.    

 
4. Эрх бүхий 

тендерт 
оролцогч 

 

4.1. Тендерийн урилга нь сонирхосон этгээд бүрт нээлттэй. хуулийн 
9 дүгээр 9.3 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд тендерт 
оролцогч болон түүний түншлэлийн гишүүн бүр нь аль ч улсын 
харъяалалтай байж болно. 

 
4.2. Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (түншлэлийн гишүүн 

бүрт нэгэн адил хамаарна)-ийг эрх бүхий бус гэж үзнэ. Үүнд: 
 

4.2.1. Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж 
байгаа,  дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор 
зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл 
ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан 
улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах 
нөхцөлд байгаа; 

 
4.2.2. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын 

хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй; 
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4.2.3. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой 
хуулийн этгээд нь бүтэц, зохион байгуулалт болон 
санхүүгийн хувьд захиалагчаас хараат байдлаар үйл 
ажиллагаа явуулдаг бол; 
 

4.2.4. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах 
ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой 
зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл 
ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий 
байгууллага тогтоосон; 
 

4.2.5. Тендерт оролцогч (туслан гүйцэтгэгч бүрийг 
оролцуулан) нь бараа, ажил, үйлчилгээний зураг 
төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт 
бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг 
хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь 
дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой;  
 

4.2.6. Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх 
бүхий байгууллага тогтоосон; 
 

4.2.7. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Авлигын эсрэг хууль, 
Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль 
болон  Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, залилан 
мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх 
үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон болохыг шүүх 
тогтоосон; 

  
4.2.8. Энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа хоёр 

буюу түүнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль 
ёсны төлөөлөгч нь нэг этгээд бол;  

 
4.2.9. Энэхүү тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗ-ны 14 

дүгээр зүйлд хувилбарт тендер ирүүлэхийг 
зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд тендерт оролцогч 
нэгээс дээш тендер ирүүлсэн бол; (Гэвч энэхүү заалт 
нь аливаа этгээдийг нэгээс дээш тендерт туслан 
гүйцэтгэгчээр оролцохыг, эсхүл нэг тендер 
шалгаруулалтад нэгээс олон багцад тендер 
ирүүлэхийг хязгаарлахгүй) 

 
4.3. Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх 

мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй. Эдгээр 
нөхцөл үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас 
тавьсан шаардлагын дагуу тендерт оролцогч холбогдох 
баримт, нотолгоог захиалагчид ирүүлнэ.  

 
5. Эрх бүхий 

эм, 
эмнэлгийн 
хэрэгсэл  

 

5.1. Гэрээгээр нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь аль ч улсын 
гарал үүсэлтэй байж болно. Захиалагч төлбөрийг зөвхөн 
ТОӨЗ-ны 1.1-д дурдсан барааг худалдан авснаар төлнө.   

 

 5.2. Энэхүү зааварчилгааны 5.1-д дурдсан эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн гарал үүсэл гэдэгт тухайн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 
олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн улс 
орон буюу газар нутгийг хэлнэ. Хийж бүтээсэн гэж 
үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг 
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угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл 
ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл гаргаж ирэхийг хэлнэ. 

 
6. Түншлэл 6.1. Хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах 

гэрээний үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг 
хамтад нь “түншлэл” гэх, тус бүрийг нь “түншлэлийн гишүүн” 
гэх/ болж тендер ирүүлэх тохиолдолд ТШӨХ-д өөрөөр 
заагаагүй бол дараах шаардлагыг хангасан байна: 

 
(а) түншлэлийн бүх гишүүдийн хувьд тендер хүчин төгөлдөр 

байхаар тендерт гарын үсэг зурсан байх; 
 

(б) ТОӨЗ-ны 1.1-д заасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх 
гэрээг хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа 
хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд 
тусгасан байх; 

 
(в) түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс 

үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авахад тэдгээрийг 
төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилох; 

 
(г) нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөр тооцоог 

зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй харилцаж, 
гүйцэтгэхийг хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан 
байх; 

 
(д) түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх. 

 

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ 

 
7. Тендерийн 

баримт 
бичгийн 
агуулга 

 
7.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлгүүдийг агуулсан 

3 хэсэг баримт бичиг болон ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу 
хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ: 

 
I ХЭСЭГ 
 
Бүлэг 1. Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа 
Бүлэг 2. Тендерийн өгөгдлийн хүснэгт 
Бүлэг 3  Тендерийн  үнэлгээнд мөрдөх шалгуур үзүүлэлтүүд 
Бүлэг 4. Тендер шалгаруулалтын маягт 

 Тендерийн маягт  

 Үнийн хуваарь 

 Тендерийн баталгааны маягт 

 Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн зөвшөөрлийн 
маягт 

 
II ХЭСЭГ 
 
Бүлэг 5. Нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага, техникийн 

тодорхойлолт 
 
III ХЭСЭГ 
 
Бүлэг    6. Гэрээний ерөнхий нөхцөл  
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В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ 

10. Тендер 
шалгаруулал

10.1. Тендерт оролцогч тендер бэлтгэх, захиалагчид ирүүлэхтэй 
холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд 

Бүлэг 7. Гэрээний тусгай нөхцөл  
Бүлэг 8. Гэрээний маягт 

 Гэрээний маягт 

 Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт 

 Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягт 
 

 Хавсралт: Тендерийн урилга  
 

7.2. Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн 
баримт бичгийн хэсэг болохгүй. 
 

7.3. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх бүх 
зааварчилгаа, нөхцөл, маягт болон техникийн 
тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт 
бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй 
байх, маягтыг дутуу бөглөн ирүүлэх нь тухайн тендерээс 
татгалзах үндэслэл болж болно.  

 
8. Тендерийн 

баримт 
бичгийг 
тодруулах 

8.1. Тендерт оролцохыг сонирхогч нь тендерийн баримт бичгийн 
талаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтээ 
бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоо (“утсан холбоо”-
нд зөвхөн телекс болон факсыг хамруулна)-гоор ТШӨХ-д 
заасан захиалагчийн хаягаар ирүүлнэ. Захиалагч тендер 
хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ТШӨХ-д заасан хоногийн 
өмнө хүлээн авсан хүсэлтэд хариу өгнө. Хүсэлтийн агуулга, 
түүнд өгөх захиалагчийн хариуг хүсэлтийн эх сурвалжийг 
дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх 
тендерт оролцогчид бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн 
зэрэг мэдэгдэнэ. 

 
8.2. Тухайн тодруулгын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт 

бичигт нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү 
ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйл, 20.2 дахь хэсэгт заасан журмыг 
баримтална.  

 
9. Тендерийн 

баримт 
бичигт 
нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулах 

9.1. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас 
өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж 
болно. 

 
9.2. Ийнхүү хийсэн аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт 

бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд түүнийг захиалагчаас 
тендерийн баримт бичиг шууд худалдан авсан бүх тендерт 
оролцогчид бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг 
мэдэгдэнэ. Тендерт оролцогч нэмэлт өөрчлөлт тус бүрийг 
хүлээн авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор 
мэдэгдэх үүрэгтэй. 

 
 9.3. Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн улмаас 

тендер зайлшгүй өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлтийг бэлтгэхэд 
шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох 
шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч 24.2-т заасны дагуу 
тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно. 
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-тад оролцох 
зардал 
 

захиалагч ямар ч нөхцөлд энэхүү зардалтай холбогдох 
хариуцлага хүлээхгүй. 

 
11. Тендерийн 

хэл 

11.1. Тендер, түүнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч тендерт 
оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидлууд 
болон бусад баримт материалыг тендерт оролцогчид өгсөн 
зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бүх баримт бичиг 
нь монгол хэл дээр, гадаадын этгээд худалдан авах 
ажиллагаанд оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШӨХ-д заасан 
хэл дээр байна. Тендерийн барим бичгийн монгол хэл дээрх 
хувь гадаад хэл дээрхтэй зөрчилдвөл монгол хэл дээр 
бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг баримтална.  
 

11.2. Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал 
нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн 
тендерт холбогдох хэсгийг ТОӨЗ-ны 11.1-д заасан хэл рүү 
хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж 
ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг  тендерийг хянан үзэх, үнэлэхэд 
харгалзана. 
 

12. Тендерийн 
иж бүрдэл 

12.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах 
зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: 
 

(а) ТОӨЗ-ны 13, 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн 
тендерийн маягт болон үнийн хуваарь; 

 
(б) захиалагч шаардсан бол ТОӨЗ-ны 21 дүгээр зүйлд 

заасны дагуу ирүүлэх  тендерийн баталгаа; 
 

(в) тендерт оролцогчийг төлөөлж ТОӨЗ-ны 22 дугаар 
зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн 
гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл; 

 
(г) тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий 

гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 17 дугаар 
зүйлд заасан нотлох баримтууд  

 
(д) тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх 

чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 
18 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд; 

 
(е) нийлүүлэх бараа болон түүнийг  дагалдах үйлчилгээ нь 

тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг баталгаажуулсан 
ТОӨЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримт; 

 
(ё) ТШӨХ-д шаардсан ТОӨЗ-ны дагуу бэлтгэж ирүүлэх 

бусад материал. 
 

13. Тендерийн 
маягт болон 
үнийн 
хуваарь 

13.1. Тендерт оролцогч нь Бүлэг 4-т заасан тендерийн маягтыг 
бөглөж ирүүлнэ. Энэхүү маягтыг бөглөхдөө түүний агуулгыг 
өөрчлөхгүй-гээр түүнд шаардсан бүх мэдээллийг тусгана. 
 

13.2. Тендерт оролцогч нь нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах 
үйлчилгээний үнийн хуваарийг бэлтгэн ирүүлнэ. Үнийн 
хуваарийг 4 дүгээр бүлэгт заасан тендер шалгаруулалтын 
маягтаас тохирох маягтыг ашиглан бэлтгэнэ.  
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14. Хувилбарт 
тендер 

14.1. ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт 
оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн 
зөвхөн нэг тендер ирүүлэх ба хувилбарт тендер ирүүлэхийг үл 
зөвшөөрнө. 
 

15. Тендерийн 
үнэ болон 
үнийн 
хөнгөлөлт 

15.1. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь дахь тендерт 
оролцогчийн санал болгож буй үнэ болон, үнийн хөнгөлөлт нь 
дор тодорхойлсон шаардлагад нийцсэн байна.  

 
15.2. Үнийн хуваарьт бүх багц болон нэр төрлийг үнэ тус бүрээр нь 

тусад нь жагсааж ирүүлнэ.   
 
15.3. Тендерийн маягтад тусгасан үнэ нь аливаа үнийн хөнгөлөлтийг 

тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна.   
 
15.4. Тендерт оролцогч нь аливаа нөхцөлт бус үнийн хөнгөлөлт 

болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирүүлэх маягтад 
тусад нь тусгасан байна.  

 
15.5. Олон улсын худалдааны EXW, СIP болон ижил төстэй бусад 

нөхцөлийг хэрэглэхдээ ТШӨХ-д дурдсан, Олон улсын 
худалдааны танхимаас эрхэлэн гаргасан Incoterms-ийн 
хамгийн сүүлийн хувилбарыг удирдлага болгоно.  

 
15.6. Нийлүүлэх барааны үнийг тендерийн маягт (Бүлэг 4)-д заасан 

үнийн хуваарь бүрээр гаргаж ирүүлнэ. Ингэхдээ тендерт 
оролцогч нь гэрээний дагуу нийлүүлэх барааны нэгж үнэ, 
тухайн нэр төрлийн нийт үнэ, нийт дүн, барааны гарал үүслийн 
улсын нэрийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан нэр төрөл 
бүрээр холбогдох үнийн хуваарьт тусгаж ирүүлнэ. Үнийн 
задаргааны агуулга нь захиалагчаас тендерийг харьцуулж 
үнэлэх зорилгоор шаардагдана. Энэ нь санал болгосон аливаа 
нөхцөлөөр гэрээ байгуулах захиалагчийн эрхийг 
хязгаарлахгүй. 

 
15.7. Гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх 

татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 
хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль 
тогтоомжийг үндэслэн тендерийн үнэд багтаасан байна.  
 

 15.8. Барааг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТОӨЗ-ны 1.2 дахь 
заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-ийн заалтаас үзнэ үү. 
Хэрэв багцалсан бол тендерт оролцогч нэг, эсхүл түүнээс олон 
багцад тендерувилбарХхылбо ирүүлэх эрхтэй. Аливаа багцыг 
хувааж дэд багц болгон тендер ирүүлэхийг хориглоно. 
 

 15.9. Үнийн хуваарьт дараах зүйлсийг тусад нь бичиж харуулна. 
Үүнд: 

 
 (а) Монгол Улсад үйлдвэрлэгдсэн барааны хувьд: 

 
 1. барааны EXW үнэ (үйлдвэрийн,  агуулахын, эсхүл 

лангууны үнийн аль тохирохыг). Энэ үнэд барааг 
үйлдвэрлэх, угсрахад ашигласан үйлдвэрийн, 
эсхүл лангууны үнээр үнэлэгдсэн эд анги, түүхий 
эд, үйлдвэрлэлийн бусад өртөг багтана; 
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 2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор дотоодын 
бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг нэмэгдсэн өртгийн болон 
бусад адилтгах албан татвар; 

 
 3. барааг ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд 

шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон 
дотоодод гарах бусад зардал. 

 
 (б) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд импортоор 

орж ирэх барааны хувьд: 
 

 1. ТШӨХ-д захиалагчийн нэрлэсэн хилийн боомт 
хүртэлх СИФ/CIF/ үнэ, эсхүл захиалагчийн нутаг 
дэвсгэр дэхь нэрлэсэн байрлал хүртэлх СИП /CIP/ 
үнэ; 
 

2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж 
ирэх бараанд ногдох гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн 
болон бусад албан татвар; 

 
3. барааг орох боомтоос буюу нэрлэсэн байрлалаас 

ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах 
хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод 
гарах бусад зардал. 

 
 (в) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд өмнө нь 

импортоор орж ирсэн барааны хувьд: 
 

 1. барааны үнэ буюу импортоор анх орж ирсэн тухайн 
барааны үнэ дээр үнийн нэмэгдэл /эсхүл хөнгөлөлт/, 
дотоодод гарсан аливаа нэмэлт өртөг, тухайн 
бараанд төлсөн эсхүл төлөгдөх гаалийн болон 
импортын бусад татваруудыг тооцсон үнэ; 

 
 2. импортлогдсон бараанд урьд төлсөн(нотлох 

баримтыг хамт ирүүлэх шаардлагатай), эсхүл 
төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад 
татварууд; 
 

 3. тухайн барааг олж авахад зарцуулсан өртөг буюу 
энэ заалтын 1 болон 2 –ын ялгавар; 
 

 4. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж 
ирсэн бараанд ногдох нэмэгдсэн өртгийн болон 
бусад албан татвар; 
 

 5. барааг ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд 
шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон 
дотоодод гарах бусад зардал. 
 

 15.10.ТШӨХ-д гэрээний үнийг тохируулах нөхцөлтэй байхаар 
тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн 
санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол 
байна. Тендерийн үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад 
тохируулж өөрчилөхөөр санал болгосон  аливаа тендерийг 
ТОӨЗ-ны 31 дүгээр зүйлд заасны дагуу үндсэн шаардлага 
хангаагүй тендер гэж үзэж, уг тендерээс татгалзана. Гэвч 
ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан нөхцөлд тогтмол үнэ санал 
болгосон тендерээс татгалзахгүй бөгөөд түүний үнийн 
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тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй тэнцүү 
байна гэж үзнэ.  

  
15.11.ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан бол үнэ тохируулах нөхцөл, 

аргачлалыг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.  
 

16. Тендерийн 
валют 

 
 

16.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай 
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дах хэсэгт заасны дагуу 
тендерийн үндсэн валют нь төгрөг байна. 

17. Тендерт 
оролцогч эрх 
бүхий 
эсэхийг 
нотлох 
баримт 

17.1. Тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхийг дараах мэдээлэл, 
нотлох баримтад үндэслэн тогтооно. Үүнд:  

 
(а) хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл 

ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон 
улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар,  

 
(б)  тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурсан 

этгээдийн итгэмжлэл;  
 
(в)  ТШӨХ-д шаардсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх 

тусгай зөвшөөрөл; 
 

 

18. Тендерт 
оролцогчийн 
гэрээ 
хэрэгжүүлэх 
чадварыг  
нотлох 
баримт 

18.1. Тендерт оролцогч нь гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
захиалагчийн шаардсан чадварын шаардлагыг хангасан 
гэдгийг харуулах дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон 
ирүүлнэ. Үүнд:  

  
(а) Хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч өөрөө 

үйлдвэрлээгүй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тендерт санал 
болгох тохиолдолд уг эм, эмнэлгийн хэрэгслийг Монгол 
Улсад нийлүүлэх эрх олгосон тухай үйлдвэрлэгчийн 
зөвшөөрлийг 4 дүгээр бүлэг дэх тохирох маягтыг 
ашиглан ирүүлнэ; 

 
 (б) санхүүгийн чадавхийг харуулах сүүлийн ТШӨХ-д 

заасан тоо бүхий жилийн баталгаажсан санхүүгийн 
тайлан; 

 
 (в) гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон техникийн голлох 

боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл; 
 

 (г) тухайн тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах 
сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо]  жилийн хугацаанд 
гүйцэтгэсэн ижил төстэй гэрээний  талаарх мэдээлэл; 

 
 (д) Хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тендерт 
оролцогч гэрээний дагуу хийгдэх засвар үйлчилгээ, 
техникийн тодорхойлолтод заасан сэлбэг хэрэгслийг 
нийлүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн 
этгээд өөрөө гүйцэтгэх, эсхүл уг тендерт оролцогчийн 
Монгол Улсад байгуулсан, эсхүл байгуулагдах 
төлөөлөгч биелүүлэх тухай баримт; 

 
 (е) гэрээг гүйцэтгэхэд эргэлтийн хөрөнгө хүрэлцээтэй 

эсэхийг нотолсон бичиг баримт (үүнд зээл авах болон 
санхүүгийн бусад эх үүсвэрийн боломжийг оролцуулж 
болно); 
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 (ё) захиалагч тендерт оролцогчийн харилцагч банкнаас 

тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт 
оролцогчийн мэдэгдэл; 

 
 (ж) одоогийн ба сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн 

хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа 
шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл; 

 
 (з) гэрээний үнийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх дүнтэй 

ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түүний 
чадварын талаарх мэдээлэл. 

 
 18.2. Тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 1.1-д заасан эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл нийлүүлэх тухай гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд дор 
дурдсан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна: 
Үүнд:  
 

 (а)  сүүлийн 5 жилийн аль нэг жилд гүйцэтгэсэн 
борлуулалтын хэмжээ нь ТШӨХ-д заасан дүнгээс 
багагүй байх; 

 
 (б) сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд 

хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил төстэй, доод тал нь 
нэг бараа нийлүүлэх үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан 
туршлага; 

 (в) ТШӨХ-д заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслийг цаг хугацаанд нь (өөрийн, түрээслэх, 
хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах санал; 

 
 (г) бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй 

хөрөнгө болон энэ гэрээний дагуу хийгдэж болох 
урьдчилгаа төлбөрийг оролцуулахгүйгээр түргэн хөрвөх 
чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь 
ТШӨХ-д дурдсан дүнгээс багагүй байх. 

 
 (д) сүүлийн ТШӨХ-д дурдсан жилийн хугацаанд ашигтай 

ажилласан байх.  
 

 18.3. Тендерт оролцогч 18.2(а) ба (г)-д заасан чадварын доод 
шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд 
түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ.  
 
Гэхдээ гишүүн тус бүр 18.2 (а), (г) -д заасан чадварын доод 
шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, төлөөлөх эрх 
бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байна. Энэ 
шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд түншлэлийг тухайн 
чадварын шаардлагуудыг хангаагүй гэж үзэж тендерээс нь 
татгалзана.  
 
ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй тохиолдолд тендерт оролцогч 
чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг 
тодорхойлоход түүний туслан гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, 
нөөц бололцоог харгалзан үзэхгүй.  
 
Тендерт оролцогч 18.2(б) ба (в)-д заасан чадварын доод 
шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд 
түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмж 
тооцно.  
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 18.4. ТШӨХ-д тусгайлан заасан бол Монгол Улсын гарал үүсэлтэй 
эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд 10 хувийн давуу эрх олгоно. Монгол 
Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлж буй тендерт оролцогч 
давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол энэ тухайгаа нотлоход 
шаардлагатай баримт, материалыг тендертэй хамт ирүүлэх 
үүрэгтэй. 

 
19. Нийлүүлэх 

бараа нь 
тендерийн 
баримт 
бичигт 
нийцэж буйг 
нотлох 
баримт 

19.1. ТОӨЗ-ны дагуу тендерт оролцогч гэрээний дагуу нийлүүлэх эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл нь захиалагчийн шаардлагад нийцэх тухай 
нотлох баримтуудыг тендерийн хамт ирүүлнэ. 
 

19.2. Нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь эрх бүхий болохыг 
нотлох баримт болгож санал болгож буй барааны гарал 
үүслийг үнийн хуваарьт дурдах бөгөөд бараа тээвэрлэх үед 
гарал үүслийн сертификат эсхүл барааны гарал үүслийг 
нотлох бусад баримт бичиг ирүүлнэ.   
 

19.3. Нийлүүлэх бараа тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох 
баримт нь тухайн барааны дээж, нийтлэл, зураг, өгөгдлийн 
хэлбэрээр байж болох ба дараах мэдээллийг агуулна. Үүнд:  

 
(a) барааны техникийн болон ажиллагааны шинж чанарын 

дэлгэрэнгүй тодорхойлолт;  
 
(б) нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод 

нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан 
тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, 
заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн тухай мэдэгдэл; 

  
(в) ТШӨХ-д заасны дагуу бусад шаардагдах баримт 

 
 19.4. Гэрээний дагуу нийлүүлэх эм нь Монгол улсын эрх бүхий 

байгууллагад бүртгэгдсэн байна. Эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд 
түүний сертификатыг хавсаргасан байна. 
 

 19.5. Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, 
материалын стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар нь 
тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох 
бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүйг тендерт оролцогч анхаарч 
ТОӨЗ-ны 19.3 (б)-ийн дагуу тайлбар ирүүлнэ. Тендерт өөр 
стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаарыг орлуулан 
хэрэглэж болох бөгөөд орлуулах зүйл нь техникийн 
тодорхойлолтод заасантай дүйцэхүйц, эсхүл түүнээс илүү 
шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид 
нотлон харуулна. 

 
20. Тендер 

хүчинтэй 
байх хугацаа 

20.1. Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь хуульд заасан хүчинтэй 
байх хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч түүнийг 
үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж, татгалзана.  
 

21. Тендерийн 
баталгаа 

 

21.1. Тендерт оролцогч нь ТШӨХ-д заасан үнийн дүнтэй тэнцэх 
тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 

 
21.2. Тендер шалгаруулалт олон багцтай бол нэг тендерийн 

баталгаа гаргаж, түүнд багц тус бүрээр тодорхойлж ирүүлнэ. 
 

21.3. Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээг багц тус бүрийн 
төсөвт өртгийн 1-2 хувиар тооцож ТШӨХ-д заана.  
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 21.4. Тендерийн баталгаа нь Монгол Улсын, эсхүл гадаадын нэр 
хүндтэй банкны гаргасан баталгаа, Засгийн газрын бонд эсхүл 
Засгийн газраас хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр 
байж болно. Тендерийн баталгааг 4 дүгээр бүлэг дэх маягтаар, 
эсхүл тендер хүлээн авахаас өмнө захиалагч урьдчилан 
хүлээн зөвшөөрсөн маягтаар ирүүлнэ. Тендерийн баталгаа нь 
тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн 
хугацаанд хүчинтэй байна. 

 
 21.5. Тендерийн баталгааны эх хувийг ирүүлэхдээ захиалагчийн 

ТШӨХ-д заасан хоног (он, сар, өдөр)-оор тооцож ирүүлнэ. 
 

 21.6. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн 
тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 

 
 21.7. Энэ зүйлд шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрөхүйц тендерийн 

баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерээс захиалагч үндсэн 
шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.  

 
 21.8. Тендер нь шалгараагүй оролцогчийн тендерийн баталгааг 

20.1-д заасан тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 
хоногт багтаан хүчингүй болгоно.  

 
 21.9. Тендер нь шалгарсан оролцогчийн тендерийн баталгааг 

ТОӨЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж, 
ТОӨЗ-ны 42 дүгээр зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг 
ирүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгоно. 

 
 21.10.Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого 

болгоно. Үүнд: 
 

 (a) тендер нээсний дараа тендер хүчинтэй байх хугацаа 
дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг 
буцааж авсан, эсхүл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн; 

 
 (б) тендерт оролцогч 32.2-ын дагуу тендерийн үнэд хийсэн 

залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд ТОӨЗ-ын 38.2-
т заасан нөхцөл үүссэн бол; 

 
 (в) шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан:   

 
(1) ТОӨЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын 

үсэг зураагүй; 
 

(2) ТОӨЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн 
баталгааг ирүүлээгүй. 

 
(г) тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг төсвийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн. 

 
22. Тендер 

ирүүлэх 
хувь, тендерт 
гарын үсэг 
зурах 

22.1. Тендерт оролцогч 12 дугаар зүйлд заасан тендерийн бүрдэл 
баримт бичгийн эх хувиудыг бэлтгэн хавтаслаж, түүнд “ЭХ 
ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Тендерт оролцогч 
үүнээс гадна ТШӨХ-д заасан тоо ширхэг бүхий тендерийн 
хуулбар хувийг бэлтгэн хавтаслаж “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн 
тодорхой бичиглэл хийнэ. Эх хувь болон хуулбар хувиуд 
хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд эх хувийг баримтална. 
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 22.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж (компьютер, 
бичгийн машин гэх мэт), эсхүл арилдаггүй бэхээр бичиж, 
тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг 
зурж баталгаажуулна. Тендерт оролцогчийн боловсруулсан 
тендерийн агуулга, үнэтэй холбоотой бүх хуудсанд төлөөлөх 
эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурна. Хэвлэмэл танилцуулга, 
тайлан болон бусад байгууллагын гаргасан албан ёсны 
мэдээлэл зэрэг бичиг баримт үүнд хамаарахгүй.  

 
 22.3. Тендер ирүүлэхээс өмнө захиалагчийн гаргасан 

зааварчилгаатай нийцүүлэх, эсхүл тендерт оролцогч өөрийн 
алдааг зайлшгүй шаардлагаар засахаас бусад тохиолдолд 
тендерт ямар нэг засвар, нэмэлт бичилт хийхгүй ба засвар, 
нэмэлт бичилт хийсэн тохиолдолд зөвхөн дээрх эрх бүхий 
этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар тэдгээр засвар 
өөрчлөлтийг хүчинтэйд тооцно.  

22.4. Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын 
тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил 
болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. 
Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг 
бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн 
этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт 
оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, 
тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй 
ирүүлнэ. 
 

Г. ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХ 

 
23. Тендерийг 

битүүмжлэх, 
бичиглэл 
хийх 

 
23.1. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийг шуудангаар, эсхүл өөрийн 

бие төлөөлөгчөөр захиалагчид хүргүүлнэ.  
 

23.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, 
“ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж 
битүүмжлэн тэдгээрийг дахин давхар нэг дугтуйнд (гаднах) 
хийж битүүмжилнэ. Тендерээ дугтуйлж, битүүмжлэхдээ ТОӨЗ-
ны 23.3, 23.4 –т заасныг баримтална.  
 

 23.3. Доторх ба гаднах дугтуйнууд дараах шаардлагыг хангасан 
байна. Үүнд: 

 
 (a) тендерт оролцогчийн нэр, хаягтай байх; 

 
 (б) ТШӨХ-д заасан хаягаар ТОӨЗ-ны 1.1-т заасан 

захиалагчийн нэр дээр хаяглах;  
 

 (в)  тендер шалгаруулалтыг таних, ялгах тэмдэг болгож 
ТОӨЗ-ны 1.1 болон ТШӨХ-д тодорхойлсон тендер 
шалгаруулалтын нэр/дугаарыг тодорхой бичсэн байх; 

 
 (г)  ТОӨЗ-ны 28.1-т заасан хугацаанаас өмнө “НЭЭЖ ҮЛ 

БОЛНО” гэж тэмдэглэгдсэн байх. 
 

 23.4. Хэрэв бүх дугтуйг 23.3-т заасан шаардлагын дагуу 
битүүмжилж, бичиглэл хийгээгүй нөхцөлд уг тендер буруу 
хаягаар хүргэгдсэн, эсхүл тендер нээхээс өмнө битүүмжлэл 
задарсан тохиолдолд захиалагч хариуцлага хүлээхгүй. 

 



 

 

17 
 

 23.5. ТОӨЗ-ны 23.1-т зааснаас өөр хэлбэрээр ирүүлсэн аливаа 
тендерийг захиалагч хүлээж авахгүй бөгөөд түүнийг хаягаар нь 
буцаана.  

 
24. Тендер 

хүлээн авах 
эцсийн 
хугацаа 

24.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн 
хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна. 

 

 24.2. Захиалагч ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баримт 
бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулсны улмаас тендер хүлээн авах 
эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендерт 
оролцогчийн эрх, үүрэг сунгасан хугацааны туршид хэвээр 
хадгалагдана.  

 
25. Хугацаа 

хоцорсон 
тендер 

25.1. Захиалагч ТОӨЗ-ны 24 дүгээр зүйлд заасан тендер хүлээн 
авах эцсийн хугацаанаас хойш ирүүлсэн аливаа тендерийг 
“хугацаа хоцорсон” гэж зарлан түүнээс татгалзаж, нээлгүйгээр 
буцаана. 

 
26. Тендерт 

оролцогч нэг 
этгээд нэг 
тендер 
ирүүлэх 

26.1. Аливаа этгээд дангаараа, эсхүл хамтран ажиллах гэрээний 
үндсэн дээр түншлэл болж тендер шалгаруулалтад 
оролцохдоо зөвхөн нэг тендер ирүүлнэ. Тендерт оролцогч 
болон түншлэлийн гишүүд нэгээс дээш тендер ирүүлсэн, бол 
түүний ирүүлсэн бүх тендерээс татгалзана.  

 
27. Тендерт 

нэмэлт 
өөрчлөлт 
хийх, 
тендерийг 
буцааж авах 

27.1. Тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас 
өмнө захиалагчид бичгээр мэдэгдэл өгсний үндсэн дээр 
өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, солих, эсхүл 
түүнийг буцааж авах эрхтэй. 
 

27.2. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, тендерийг солих эсвэл 
буцааж авах мэдэгдлийг 22, 23 дугаар зүйлийн дагуу бэлтгэн, 
битүүмжилж, бичиглэл хийхийн хамт доторх ба гаднах дугтуй 
дээр “НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ”, “ТЕНДЕРИЙГ 
СОЛИХ ТУХАЙ”, эсхүл “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” 
гэсэн бичиглэл хийнэ. Тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг 
утсан холбоогоор ирүүлж болох ба энэ мэдэгдэл хүчин 
төгөлдөр болохыг батламжилж гарын үсэг, тамга бүхий эх 
хувийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө заавал 
ирүүлнэ. 

 
 27.3. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш аливаа 

тендерт ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт хийх, солих, эсвэл буцааж 
авахыг зөвшөөрөхгүй. 

 
27.4. ТОӨЗ-ны 27.2-т заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай 

хүсэлт ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр 
буцаан олгоно.  
 

27.5. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас тендер хүчинтэй байх 
хугацааны хооронд тендерийг буцааж авах нь 21 дүгээр 
зүйлийн дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгох 
үндэслэл болно. 

 
 

Д. ТЕНДЕРИЙГ НЭЭХ, ҮНЭЛЭХ 
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28. Тендерийн 
нээлт 

28.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг ТШӨХ-д заасан огноо, цагт, 
заасан хаяг бүхий газарт зохион байгуулна. Тендер нээх үед 
тендерт оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч болон сонирхсон 
бусад этгээд байлцах эрхтэй ба байлцсан бол тендерийн 
нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгээ зурна. 

 
 28.2. Захиалагч эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн 

бичиглэл бүхий дугтуйг нээж, зарлах бөгөөд энэ хүсэлтийг 
ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаана. 
Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий 
тендерийг нээж зарлах бөгөөд уг тендерийг ирүүлсэн 
оролцогчийн урьд ирүүлсэн тендерийг нээлгүйгээр түүнд 
буцаан олгоно. “ТЕНДЕРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ 
ТУХАЙ” бичиглэл бүхий дугтуйг түүнд харгалзах үндсэн 
тендерийн хамт нээж нийтэд зарлана.  

 
 28.3. Тендерийг нээх үед тендерт оролцогчийн нэр, тендерийн үнэ, 

санал болгосон бол үнийн хөнгөлөлт, хувилбарт тендер 
ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний үнэ,  тендерийн 
баталгаа байгаа эсэх, оролцогч өөрийн тендерт нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан бол уг нэмэлт өөрчлөлтийг болон 
захиалагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг зарлаж, 
тэмдэглэл үйлдэнэ. Тендер нээх үед зарлагдаагүй тендерийн 
үнэ, үнийн хөнгөлөлт болон хувилбарт тендерийг үнэлгээнд 
харгалзахгүй. 

 
28.4. Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд 

уг тэмдэглэл нь дараах мэдээллийг заавал агуулсан байна. 
Үүнд: 

 
(а)  тендерт оролцогчийн нэр болон тухайн тендерт 

оролцогч тендерээ буцааж авсан, эсхүл тендерт нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан буюу тендерээ сольсон эсэх; 

 
(б)  тендерийн үнэ болон санал болгосон үнийн хөнгөлөлт 

(зөвшөөрсөн бол хувилбарт тендерийн үнэ). Нэгээс 
дээш багцтай тендер шалгаруулалтын үед эдгээр 
мэдээллийг багц тус бүрээр гаргах; 

 
(в)  захиалагч тендерийн баталгаа шаардсан бол түүнийг 

ирүүлсэн эсэх. 
 

29. Нууцлал 
 

29.1. Тендерийг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэх, харьцуулах болон 
гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжтэй холбогдсон 
мэдээллийг гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаанд 
тендерт оролцогчид болон тухайн тендер шалгаруулалтын 
үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй аливаа этгээдэд 
задруулахыг хориглоно.  
 

29.2. Захиалагч тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, харьцуулах явцад, 
эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрт тендерт 
оролцогчоос нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн 
оролцогчийн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.  
 

29.3. Тендерийн нээлт хийснээс хойш гэрээ байгуулах эрх олгох 
хүртэл хугацаанд захиалагч болон тендерт оролцогчид 
хоорондоо зөвхөн бичгээр харилцана.   
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30. Тендерийн 
тодруулга 

30.1. Тендерийг хянан үзэх, үнэлэх болон харьцуулах явцад 
тендерийг үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бол захиалагч 
тендерт оролцогчоос түүний ирүүлсэн тендерийн талаар 
тодруулга ирүүлэхийг хүсч болно. Энэ хүсэлт болон түүний 
хариултыг бичгээр үйлдэнэ.  
 
Гэхдээ 31 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийг хянан үзсэний 
үндсэн дээр захиалагчийн илрүүлсэн арифметик алдааг 
залруулахаас бусад тохиолдолд тендерийн үнэ болон 
агуулгад ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хүсэх, санал болгохыг 
зөвшөөрөхгүй. 

 
31. Тендерийг 

хянан үзэх, 
шаардлагад 
нийцсэн 
эсэхийг 
тогтоох 

31.1. Аливаа тендерийг нарийвчлан үнэлэхээс өмнө дараахь 
шаардлагыг хангаж буйг хянан үзнэ. Үүнд: 

 
(а) ТОӨЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан эрх бүхий тендерт 

оролцогч байх шаардлагыг хангасан эсэх; 
 

(б) тендерт зохих ёсоор гарын үсэг зурж баталгаажуулсан 
эсэх; 

 
(в) зөвшөөрөгдсөн маягтын дагуу захиалагчийн 

шаардлагад нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлсэн 
эсэх; 

 
(г) тендерийн баримт бичигт тавигдсан  бусад шаардлагад 

нийцсэн эсэх; 
 
(д)  тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг хангасан 

эсэх. 
 

31.2. ТОӨЗ-ны 31.1 дэх заалтын (а) - (д)-д заасан заалт тус бүрийг 
хангаж буй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ.  
 

31.3. Шаардлагад нийцсэн тендер гэж тендерийн баримт бичгийн 
бүх нөхцөл болзол, ялангуяа тендерт оролцогчийн 
үйлдвэрлэлийн чадвар, санал болгосон бараа нь ТОӨЗ-ны 19 
дүгээр зүйлд заасан нөхцөл болон техникийн тодорхойлолтыг 
материаллаг зөрүүгүйгээр биелүүлсэн тендерийг хэлнэ. Дор 
дурдсан зүйлсийг материаллаг зөрүү гэж үзнэ:  

 
(а) техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нөхцөлд 

тодорхойлсон барааны хамрах хүрээ, чанар болон 
гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр бол; 

 
(б) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх, тендерт оролцогчийн 

үүрэгт тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх зарчмын 
хязгаарлалт оруулсан бол; 

 
(в) зөрүүг хүлээн зөвшөөрч засварлах буюу залруулах нь 

шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн өрсөлдөөнд 
шударга бусаар нөлөөлөх бол. 

 
 31.4. Захиалагч шаардлагад үл нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерээс 

татгалзана. Харин тендерт оролцогч түүнд засвар хийж 
шаардлагад нийцсэн болгож болохгүй.  
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32. Алдааг 
залруулах 

32.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон 
тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар 
залруулна: 

  
(а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн 

бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзэж тоог 
засварлах;  

 
(б) нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр нь тендерийн маягтад 

заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт 
үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт үнийг 
залруулах;  

 
(в)  нэр төрлийн нийт үнэ нь түүний нэгж үнийг тоо ширхэгээр 

үржүүлэхэд гарсан үнээс зөрвөл нэр төрлийн нэгж үнийг 
үндэслэн түүний нийт үнийг залруулна. Гэхдээ 
захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны 
таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн 
мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг 
залруулна. 

 
 32.2. Захиалагч, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн үнэнд 

залруулга хийхээр байвал энэ талаар тухайн тендерт 
оролцогчид мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг бичгээр 
баталгаажуулж авна.    . 

 
33. Нэг валютад 

хөрвүүлэх 
 

33.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай 
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол 
банкнаас албан ёсоор зөвшөөрсөн тохиолдол ТОӨЗ-ны 16 
дугаар зүйлд зааснаас өөр валютаар тендерийн үнийг 
илэрхийлж болно. Ийм тохиолдолд захиалагч тендерийн 
үнэлгээ, харьцуулалтыг хийхдээ тендерийн үнийг тендер 
зарласан өдрийн Монголбанкны ханшаар төгрөгт хөрвүүлнэ. 

 
34. Дотоодын  

тендерт 
оролцогчид 
давуу эрх 

 

34.1. Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд 
тендерүүдийг үнэлж харьцуулахдаа Монгол Улсын гарал 
үүсэлтэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл санал болгосон тендерт 
бусад гарал үүсэлтэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл санал болгосон 
тендертэй харьцуулахад давуу эрхийн зөрүү олгохгүй. 
 

35. Тендерийг 
үнэлэх, 
харьцуулах 

35.1. Захиалагч зөвхөн 31 дүгээр зүйлийн дагуу шаардлагад 
нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерийг үнэлж, харьцуулна. 
 

 35.2. Захиалагч тендерийг үнэлэхдээ дараах байдлаар тендерийн 
үнэд залруулга хийж, тендерийн харьцуулах үнийг 
тодорхойлно: 
 

(а) 32 дугаар зүйлийн дагуу арифметик алдааг тооцож 
тендерийн үнийг залруулах; 

 
(б) 31 дүгээр зүйлийн дагуу томоохон зөрүү гэж тооцоогүй 

бага хэмжээний орхигдуулсан зүйл буюу тоо хэмжээний 
зөрүүг тооцож, үнэд залруулга хийх; 

 
(в) тендерт оролцогчийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт 

буюу үнийн хөнгөлөлтийг тусгах; 
 



 

 

21 
 

(г) Захиалагч энэ ТББ-ийн 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд 
харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг холбогдох аргачлалын 
дагуу тооцож тендерийн үнэд тусгах; 

 
(д)    ТШӨХ-д зөвшөөрснөөр дотоодын давуу эрхийн зөрүү 

олгох бол холбогдох аргачлалын дагуу тооцох.  
 

 35.3. Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг 35.2-т заасны дагуу 
үнэлгээ хийж тендер тус бүрийн харьцуулах үнийг тогтооно. 
Хамгийн бага харьцуулах үнэ (Pmin)-тэй тендерт 70 оноо (Smax)  
өгч, бусад тендерт оролцогчийн харьцуулах үнэ (Px)-д 
харгалзах оноог дараахь томъёогоор бодно.  
 

Sx = 
Pmin 

· Smax 
Px 

 
Pmin – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер оролцогчийн 
үнэ 
Px – Тухайн тендерт оролцогчийн үнэ 
Sx – Тухайн тендерт оролцогчийн оноо  
Smax – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер оролцогчийн 
оноо 
 

35.4. Чанарын үнэлгээг дараахь шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
үнэлнэ.  

 
35.4.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон 
бол:  
Тухайн багцын:  
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤ 60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь хатуу зохицуулалттай 
орны эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээтэй бол 
(SRA): 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.3. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь чөлөөт худалдааны 
гэрчилгээтэй бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
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35.4.4. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Англи, Америк, Европын 
фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт 
ирүүлсэн бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.5. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тендерт оролцогч  
үйлдвэрлэдэг бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 
 

35.4.6. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд тендерт оролцогч 
импортлодог бол: 
Тухайн багцын: 
0 ≤ 50% - 0 оноо; 
50 ≤  60% - 1 оноо; 
60 ≤  70% - 2 оноо; 
70 ≤  80 % - 3 оноо; 
80 ≤  90 % - 4 оноо; 
90 ≤  100% - 5 оноо; 

 
35.5. Дотоодын үйлдвэрлэгч 35.4.2, 35.4.3 дахь хэсэгт заасан 

гэрчилгээ-тэй гэж үзэн харгалзах оноог өгнө.  
 

35.6. Чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3, 35.4-д 
заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын 
үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо 
бүхий тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж үзнэ.  

 

  Bx = Qx +Sx  

 
Bx – Тухайн тендерт оролцогчийн чанар ба үнэлгээний 

харьцуулалтын нийт оноо 
Qx – Тухайн тендерт оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо  

 
35.7. ТШӨХ-д заасны дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхийг 

зөвшөөрсөн тохиолдолд “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн үндсэн 
тендерийн хувилбарт тендер үндсэн тендерээс илүү нөхцөл 
хангасан бол хувилбарт тендерийг шалгаруулна. 

 
 35.8. Барааг ТОӨЗ-ны 1.2 дахь хэсэгт хоёр буюу түүнээс дээш 

багцад хуваасан бол захиалагч үнэлгээг багц тус бүрт хийх 
бөгөөд харин гэрээ байгуулах эрх олгохдоо нэг багц, хэд 
хэдэн багц, эсхүл бүх багцын аль үр ашигтай хувилбарыг 
сонгож болно. 

 
 35.9. Олон багцтай тендер шалгаруулалтад “хамгийн сайн” 

үнэлэгдсэн тендерийг шалгаруулж, тэдгээрт гэрээ байгуулах 
эрх олгох хамгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгохдоо 



 

 

23 
 

захиалагч 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур 
үзүүлэлт дэх олон багцтай тендерийг үнэлэх  тухай тусгайлан 
заасан аргачлалыг мөрдөнө.  

 
36. Тендерт 

оролцогчийн 
чадварыг 
дахин 
магадлах 

36.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн үнэлэгдсэн 
тендер ирүүлсэн оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай 
эсэхийг дахин магадлаж болно. 
 

36.2. Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТОӨЗ-ны 
18.1-д заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирүүлсэн чадварыг 
нотлох баримт болон ТОӨЗ-ны 30 дугаар зүйлийн дагуу 
хийсэн шаардлагатай нэмэлт тодруулгад үндэслэн ТОӨЗ-ны 
18.2–т заасан чадварын шаардлагыг хангасан эсэхийг 
тодорхойлно. Захиалагч 18.2 болон тендерийн үнэлгээнд 
харгалзах чадварын шалгуур үзүүлэлтэд заагаагүй бусад 
шалгуур үзүүлэлтийг тендерийг хянан үзэх, тендерт 
оролцогчийн чадварыг тогтооход ашиглахгүй.  
 

36.3. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн 
гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаад, шаардлага 
хангасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Хэрэв 
шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс татгалзан сайн гэж 
үнэлэгдсэн дараагийн тендерт оролцогчийн чадварыг мөн 
адил зарчмаар магадлана. 

 
37. Аливаа 

тендерийг 
сонгох, 
эсхүл 
тендерүүдээ
с татгалзах  

37.1. Захиалагч тендер шалгаруулалтыг үндэслэлгүйгээр хүчингүй 
болгохыг хориглоно.  

  

Е. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ 

 
38. Гэрээ 

байгуулах 
эрх олгох 
шалгуур 

38.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн бөгөөд 35.6-д заасны дагуу 
“хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт 
оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно. 
 

38.2. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч 
ТОӨЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу захиалагчийн 
залруулсан арифметик алдааг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол 
гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож, тендерээс 
татгалзах бөгөөд 21.9(б)-д заасны дагуу тендерийн 
баталгааг улсын орлого болгоно. 

 
39. Гэрээ 

байгуулах 
эрх олгох 
мэдэгдэл 

39.1. Захиалагч нь гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрийг тендер 
хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө гаргаж тендер нь 
шалгарсан оролцогч болон бусад тендерт оролцогчид 
нэгэн зэрэг бичгээр хүргүүлнэ.  
 

39.2. Шалгарсан тухай мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу 
нийлүүлэгдэх бараанд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний 
үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн 
хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) 
тооцсон тендерийн үнэ байна. 

 
 39.3. Захиалагч засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны 

цахим хуудас www.e-procurement.mn  вэб сайтад тендерийн  

http://www.e-procurement.mn/
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нэр болон багцын дугаарыг  дараахь мэдээллийн хамтаар 
гэрээ байгуулах эрх олгосон даруй нийтэлнэ:  
 

(1) Тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр; 
(2) Тендерийн нээлтэнд зарлагдсан үнийн саналууд; 
(3) Нарийвчлан үнэлэгдсэн тендерийн нэр, үнийн санал; 
(4) Тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр, 

татгалзсан шалтгаан;  
(5) Тендер нь шалгарсан оролцогчийн нэр, түүний санал 

болгосон тендерийн үнэ, гэрээний үнийн дүн. 
  

 39.4. Тендер нь шалгарсан оролцогч ТОӨЗ-ын 42 дугаар зүйлийн 
дагуу гаргасан гүйцэтгэлийн баталгаа болон гэрээний 
маягтанд гарын үсэг зурж ирүүлсний дараагаар захиалагч 
ТОӨ3-ын 21.8-д заасны дагуу тендерийн баталгааг 
хүчингүй болгож байгаа тухай шалгараагүй бусад тендерт 
оролцогч нарт мэдэгдэнэ.           
               

40. Захиалагч 
гэрээ 
байгуулах 
эрх олгох үед 
тоо хэмжээг 
өөрчлөх 

 

40.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас бусад эх үүсвэрээс 
санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний үед захиалагч гэрээ 
байгуулах эрх олгох үед үнэ, бусад нөхцөл болзлыг үл 
өөрчлөн техникийн тодорхойлолтод дурдсан барааны тоо 
ширхэгийг ТШӨХ-д заасан хувиар өөрчлөх эрхтэй.  

41. Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурах 

41.1. Захиалагч нь гэрээний маягт болон талуудын хооронд 
тохирсон бүх нөхцөлийг тусгасан тохиролцоог гэрээ 
байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан тендерт 
оролцогчид илгээнэ.  

 
41.2. Шалгарсан тендерт оролцогч нь гэрээний маягтыг хүлээн 

авснаас хойш ажлын 6-аас дээш хоногийн дараа ТШӨХ-д 
тусгайлан заасан хоногийн дотор түүнд гарын үсэг зурж 
захиалагчид хүргүүлнэ.  

 
 41.3. Захиалагч шалгарсан тендерт оролцогчийг гүйцэтгэлийн 

баталгаа ирүүлсний дараа ТОӨЗ-ны 39.2-т нийцүүлэн 
гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

 
42. Гүйцэтгэлийн 

баталгаа 

42.1. Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 
мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан, ТШӨХ, гэрээний 
тусгай нөхцөлд тусгайлан заасан хэлбэр, дүнгээр ирүүлнэ.  
 

 42.2. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШӨХ-д тусгайлан заагаагүй 
тохиолдолд гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэхгүй байж болно. 
 

 
 

42.3. Шалгарсан тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 42.1-д заасан 
шаардлагыг биелүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг 
хүчингүй болгох болон тендерийн баталгааг гүйцэтгүүлэх 
үндэслэл болно. 
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 ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ  

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ 

 

Худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгсэл талаарх дор дурдсан өгөгдлүүд нь тендерт 

оролцогчид өгөх зааварчилгаа /ТОӨЗ/-ны холбогдох зүйл, заалтын мэдээллийг гүйцээх, 

нэмэлт оруулах, эсхүл өөрчлөх зорилготой. Хэрэв ТОӨЗ-ны зүйл, заалттай зөрчилдвөл 

энэхүү хүснэгт дэх мэдээллийг зөв гэж үзнэ.  

 

ТОӨЗ-ны 
холбогдох 
заалт 

A. Ерөнхий зүйл 

ТОӨЗ 1.1 Захиалагч нь: [Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар]  

ТОӨЗ 1.1 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар: 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, 
СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ, СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ЭМ, 
ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ  2021/01 
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ТОӨЗ 1.2 Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас 
бүрдэнэ:  

№                                  Багцын нэр                                         Босго үнэ  

БАГЦ-1  Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, өвдөлт намдаах, халуун бууруулах,     
хавдрын эмчилгээ 63,595,620 

БАГЦ-2 Уналт, таталтын эсрэг эм, сэтгэц нөлөөт эмүүд, тархины цусан 
хангамж сайжруулах эм, дааврын бэлдмэлүүд  47,725,672 

БАГЦ-3     Халдварын эсрэг бэлдмэл, нянгийн эсрэг бэлдмэл, 
антибиотекууд 28,007,730 

БАГЦ-4 Төлбөрийг нь төр хариуцах эм, даавар дааврын үйлдэлт бусад 
бэлдмэл     32,493,600 

БАГЦ-5 Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм, Харшлын ба 
анафилаксийн эсрэг эм, дархлаа дэмжих эм 13,773,230 

БАГЦ-6 Цусны бэлдмэл,сийвэн орлох эм, давс, ус, хүчил шүлтийн 
тэнцвэрт нөлөөлөх эм                                                              53,479,305 

БАГЦ-7   Цусанд нөлөөлөх эм, цусны бэлдмэл, сийвэн орлох эм
 40,581,400 

БАГЦ-8    Зүрх судасны эм, шээлгэх эм 31,386,468 

БАГЦ-9    Дотрын өвчинд хэрэглэх эм 38,534,456 

БАГЦ-10    Халдваргүйтгэл ба  үжлийн эсрэг бодис 75,612,090 

БАГЦ-11  Аминдэм эрдэс бодис бусад эмийн бэлдмэлүүд 33,275,440 

БАГЦ-12 Эмнэлгийн нэг удаагийн хамгаалах, хувцас хэрэгсэл
 65,617,000 

БАГЦ-13    Эмнэлгийн жижиг багаж  хэрэгсэл          76,460,050 

БАГЦ-14   Тариур ,зүү 102,363,800 

БАГЦ-15   Оёдлын материал    26,242,560 

БАГЦ-16 Түргэвчилсэн урвалж оношлуур, багажит урвалж оношлуур
 50,370,400 

БАГЦ-17   Рентгены хор,плёнк 45,307,620 

БАГЦ-18   Багажит урвалж оношлуур 231,114,314 

БАГЦ-19  Диализын эмчилгээний эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл
 329,521,000 

БАГЦ-20   Нян судлалын оношлуур дагалдах хэрэгсэл 23,485,000 

БАГЦ-21  Шүдний эмчилгээний эм хэрэгсэл 35,525,000 

БАГЦ-22  Уламжлалт эмчилгээний эм, тан, үрэл эм 3,558,000 

БАГЦ-23  Катетер, гуурс, эмнэлгийн хэрэгсэл                        48,978,370 

БАГЦ-24  Шингэн сэлбэх систем, бээлий                          156,870,000 

ТОӨЗ 2.1 Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: [Улсын төсөв]  
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ТОӨЗ 4.2 Дараах баримт бичгүүдийг үндэслэн Эрх бүхий этгээдийг нотлоно:  

Аж ахуй нэгж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн болон Эм эмнэлгийн 
хэрэгсэл, урвалж оношлуур, мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эм, 
ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисы импортлох ханган  нийлүүлэх 
тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ 

Сүүлийн 2 жилд Авилгын эсрэг, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох 
тухай, Эрүүгийн хууль зөрчөөгүй болохыг тодорхойлсон Шүүхийн 
тодорхойлолт 

Монгол улсын хуулийн дагуу татвар хураамжаа бүрэн төлсөн тухай 
Татварын газрын тодорхойлолт / тендер зарласан өдрөөр гарсан байх/  

Сүүлийн 2 жилд  гүйцэтгэсэн  ижил төстэй гэрээний мэдээлэл 

 Б. Тендерийн баримт бичиг 

ТОӨЗ 8.1 Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах 
хаяг:  

Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Сэлэнгэ  /ЭМГ-ын 

эмийн хангамж хариуцсан мэргэжилтэн Утас: 70532507  Факс: 

70533719] 

ТОӨЗ 8.1 Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүлээн 
авах хугацааны хязгаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө, 
ажлын 5 хоногоос багагүй байна.  

 В. Тендер бэлтгэх 

ТОӨЗ 11.1 Тендерт  гадаадын этгээд оролцох эрхгүй.   

ТОӨЗ 12.1 
(а) – (ё) 

12.1 (a) - (ё)-д заасан баримт бичгээс гадна дараах материалыг нэмж 
бүрдүүлнэ [Баримт бичгийн жагсаалтыг бичих: 

1. Антибиотикийн багцад тухайн антбиотикийг чанартайг нотолсон 
баримт ирүүлэх /импортын лиценз, эрх бүхий чанарын хяналтын 
лабораторийн дүгнэлт гэх мэт/ 

2. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын урьдчилан баталгаажуулалт, 
Хатуу зохицуулалттай орны эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээ, Чөлөөт 
худалдааны гэрчилгээ, Англи, Америк, Европын фармакопейн 
шаардлага хангасан нотлох баримт зэргийг албан ёсны орчуулгын 
товчоогоор орчуулан баталгаажуулсан байх  

3. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар  

ТОӨЗ 14.1 Хувилбарт тендер ирүүлэхийг “зөвшөөрөхгүй”  

ТОӨЗ 15.5 Олон улсын худалдааны Incoterms/Инкотермс-ийн хувилбар: 
“Incoterms 2010 нөхцөлийг зөвшөөрнө  

ТОӨЗ 15.9 
(a) (3);(б)(3) 
болон (в)(5) 

“Бараа хүргэгдэх эцсийн цэг: [Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн 
газар, Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв 

ТОӨЗ 15.9 
(б) (1) 

Монгол Улсын хилээс гадна үйлдвэрлэгдэх барааг нийлүүлэх үнэ нь 
ТОӨЗ-ны 15.9.(б).(1)  дэх хэсэгт заасан CIP үнээр санал болгож болно.  
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ТОӨЗ 15.10 Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн 
явцад тохируулахгүй тогтмол байна.  

ТОӨЗ 16.1 Тендерийн валют: Төгрөг  

ТОӨЗ 18.1 
(a) 

Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: [“шаардлагатай] 

ТОӨЗ 18.1 
(б) 

Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:  [2019 он, 2020 он].  

ТОӨЗ 18.1 (г) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх 
жилийн тоо: [ сүүлийн 2 жилийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага]  

ТОӨЗ 18.1 
(д) 

Барааг нийлүүлсний дараах засвар, үйлчилгээ: [“шаардлагатай”.] 

Диализын эм хэрэгсэл, урвалж оношлуурын багцад тоног 
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ шаардлагатай 

ТОӨЗ 18.2 
(a) 

Борлуулалтын хэмжээ: [100 сая төгрөг] 

ТОӨЗ 18.2 
(б) 

Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо:  2-оос дээш жил  

ТОӨЗ 18.2 
(в) 

Гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмжийн 
жагсаалт:  

Эм барааг эцсийн цэгт чанар, аюулгүй байдлыг алдагдуулалгүйгээр 
хүргэх техник хэрэгслийн мэдээлэл  

Диализын хэрэгсэл, урвалж оношлуур нийлүүлэх багцын гэрээний 
явцад инженер техникийн ажилтныг шаардлагатай үед ажиллуулах 

ТОӨЗ 18.2 (г) Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн 
хэмжээ: [100 сая төгрөг] 

ТОӨЗ 18.2 д) Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо: [1 жилээс дээш] 

ТОӨЗ 18.2  Тендерт оролцогчийн гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт: 

1. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн тухай гэрээг дүгнэсэн 
баримт. 

2. Сүүлийн  1 жилийн хугацаанд  Өмнөговь аймгийн эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерт шалгарч БОЭТ 
болон ЭМГ-тай  гэрээ байгуулж байсан  бол  гэрээний 
хэрэгжилтийн дүгнэлт 

Дараах баримт бичгүүдийг тендерт заавал хавсаргана. 

Тендер нь шалгарсан тохиолдолд тендерт оролцогчийн  гэрээ 
хэрэгжүүлэх  чадварыг үнэлэхэд  дараах нөхцөл байдлыг нотлох 
баримт бичиг шаардагдана: 

(i) Хэрэв тендерт оролцогч нь гэрээний дагуу өөрийн 
үйлдвэрлэсэн барааг нийлүүлж буй бол: 

(a) тендерт оролцогч нь бараа үйлдвэрлэгдсэн улсад үйл 
ажиллагаа явуулдаг; 

(б) тухайн орны эрх бүхий байгууллагаас тухайн барааг 
нийлүүлэх эрхийг авсныг; 
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(в) тендерийн  баримт бичигт заагдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 
2-оос доошгүй жил, ижил төрлийн барааг 5-аас доошгүй жил 
үйлдвэрлэж, борлуулсныг; 

(г) ДЭМБ-ын GMP-ийн сертификат эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 
олон улсад худалдаанд гаргах эрхийг тухайн орны зохицуулах 
эрх бүхий этгээдээс авсан, эсхүл PIC-ийн гишүүн орны эрх бүхий 
этгээдээр баталгаажсан бөгөөд тендер ирүүлэх хүртэлх сүүлийн 
2 жилд чанарын стандартын шалгалт хийгдсэнийг; 

(ii) Хэрэв тендерт оролцогч нь нийлүүлж буй бараагаа өөрөө 
үйлдвэрлээгүй бол,  

(а) Тендерт оролцогч нь барааг нийлүүлэх зөвшөөрлийг 
үйлдвэрлэгч эсхүл гэрээт борлуулалгчаас албан ёсоор авсан 
буюу Монгол улсад тухайн барааг нийлүүлэх шалгууруудыг 
хангасныг;  

(б) Шаардлагатай бол GDP (Good Distribution Practice)-ийн 
сертификат авсныг 

Тендерт оролцогч нь дараах нэмэлт мэдээллийг хавсаргана: 

(a) Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын мэдээлэл; 

(б) Сүүлийн 2 жилийн аудитаар хянагдсан санхүүгийн 
тайлангийн хуулбар; 

(в) Газар дээр нь хийгдсэн чанарын хяналтын байгууламж 
үйлчилгээний үзүүлэлтийн талаарх мэдээлэл, болон хийгдсэн 
шинжилгээний цар хүрээ; 

(г) Сүүлийн 5 жилд хийгдсэн томоохон нийлүүлэлтийн жагсаалт; 

(д) Тендерт оролцогчийн үйлдвэрлэсэн эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн жагсаалт гэрчилгээний хамт /Тусгай зөвшөөрлийн 
дугаар, огноо/; 

(е) ДЭМБ-ын журмын дагуу барааны нэр төрөл тус бүрд авсан 
эм, эмнэлгийн хэрэгслийн сертификат. 

Санамж:   Хэрэв тендер шалгаруулалт нэгээс дээш багцтай бол 
тодорхой багцад эсхүл олон багцад  тавигдах чадварын шалгуурыг 
шаардлагатай бол тусгайлан заана.  

ТОӨЗ 18.4 Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: [“тооцно] 

ТОӨЗ 
19.1.(б) 

Барааг тасралтгүй горимын дагуу ашиглах, эсхүл ажиллуулахаар 
тооцоолж буй хугацааны үе (энэ хугацаанд шаардагдах сэлбэг 
хэрэгслийг тооцоолох зорилготой): [Улирал тутамд]  

ТОӨЗ 19.3 
(в) 

Нийлүүлэх бараа тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт:  

Барааны техникийн тодорхойлолтонд Монгол улсын эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын бүртгэлийн дугаарыг 
оруулсан байна.  

ТОӨЗ 
19.3.(в) 

Дараах нэр бүхий эмнэлэгийн хэрэгсэлд тухайн барааны дээжийг 
ирүүлнэ. 

Үзлэгийн бээлий  

Төрөхийн хагалгааны иж бүрдэл 

Төрөхийн иж бүрдэл  
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Эмнэлгийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл /комбинзон, халад/ 

Тариур   

Уян  зүү 

Үтрээнээс эсийн шинжилгээн авах шётка 

Нугасны зүү  

Оёдлын утас 

ТОӨЗ 20.1 Тендер нь нээснээс хойш 30 хоногийн туршид хүчинтэй байна.  

ТОӨЗ 21 Тендерийн баталгааны дүн:   

Багц тус бүрт ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН  ҮНИЙН ДҮНГИЙН 2% -тай 
дүйцэхүйц 

ТОӨЗ 22.1 Тендерийн эх хувиас гадна ирүүлэх хуулбар хувийн тоо: 0  

  Г. Тендер ирүүлэх 

ТОӨЗ 23.3 
(б) 

Тендер хүлээн авах захиалагчийн хаяг: 

Тендер хүлээн авах этгээд: [Өмнөговь Эрүүл мэндийн газар 
tender.gov.mn цахим тендер хэлбэрээр] 

ТОӨЗ 23.3 
(в) 

Тендер шалгаруулалтыг ялгаж, таних зорилгоор тендерийн гаднах 
болон доторх дугтуйд дараах нэр, ялгах дугаарыг гаргацтай тэмдэглэнэ:  

Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилогоо эмчилгээний төв, сум 
дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвд эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл нийлүүлэх” 2020/01 

ТОӨЗ 24.1  Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: 

Огноо: [2021 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр] 

Цаг: [ 15цаг 00 минут ]  

 Д. Тендерийг нээх, үнэлэх 

ТОӨЗ 28.1 Байшин, гудамжны нэр: [Далан баг 90 ортой эмнэлэгийн байр 
Эрүүл мэндийн газар]  

Давхар болон өрөөний дугаар: Өрөө №115   

Аймаг, хот:  Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 

Шуудангийн дугаар: [шуудангийн хайрцаг 435, код 46800] 

Улс: Монгол Улс 

Тендерийн нээлт хийх огноо, цаг нь: 

[2021 оны 02 сарын 18-ны өдөр  15 цаг 30 минут] 

 Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох 

ТОӨЗ 40.1 Захиалагч барааны тоо хэмжээг бууруулж болох хамгийн их хувь: [2%] 

Нийлүүлэх барааны тоо хэмжээг өсгөж болох хамгийн их хувь: [2% 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 

 
ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ  

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 

Энэ хэсэг нь ТОӨЗ-ны хэсэг бөгөөд захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн бол 
тендерийн үнэлгээг хийхдээ тендерийн маягтанд тусгасан үнийн саналаас гадна ТОӨЗ-ын 
35.2 (г)-д заасан нэг буюу хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзан үзэж болох бөгөөд ингэхдээ 
дараах шалгуур болон аргачлалыг ашиглан мөнгөөр илэрхийлж, тендерийн маягтад 
дурдсан үнэд харгалзан тооцсоны үндсэн дээр тендерийн харьцуулах үнийг гаргана. 
Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр бусад аливаа шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг үнэлгээнд 
харгалзахгүй.  

 
[Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад аль тохиромжтой гэж үзсэн үнэлгээний 
шалгуур, аргачлалуудаас сонгож хэрэглэх нь зүйтэй] 

 
 

 (а) Гэрээний болон арилжааны зөрүү: Ашиглахгүй 
 Гэрээний болон худалдааны нөхцөлөөс зөрүүтэйгээр санал болгосон болон 

орхигдуулсан зүйл бүрийн өртгийг тооцоолж үнэлгээнд харгалзана. (Гэхдээ 
дээрх зөрүү нь захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөхүйц жижиг хэмжээний зөрүү, 
орхигдуулсан зүйл, тоо ширхэгтэй холбоотой байж болох бөгөөд захиалагч 
түүнийг томоохон зөрүү гэж үзсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах эрхтэй.) 

 
 
(а)   Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: Ашиглана 
 Тухайн тендер шалгаруулалтанд холбогдох гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа 

нь нийлүүлэлтийн хуваарь (Бүлэг 6)-т заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд 
(барааны нийлүүлэлт хийх хамгийн эхний өдрөөс хойш нийлүүлэлт хийвэл зохих 
хамгийн сүүлчийн өдрийг оролцуулан) нийлүүлэгдсэн байх шаардлагатай. 
Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанаас өмнө нийлүүлэх санал 
бүхий тендерт урамшуулал буюу үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл 
байдал олгохгүй.  

 
Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн 
хуваарьт зааснаас хоцорч нийлүүлэхээр санал болгосон тендерээс 
татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд 
тендерийн үнийн ТШӨХ-д заасан хувь1–иар тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.  

 
Барааг хуваарьт зааснаас ТШӨХ-д заасан [тоо]2 илүү сар хоцроож хүргэхийг 
санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин ТШӨХ-д захиалагч тусгайлан 
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон бараа нийлүүлэлтийн 
хуваариас хойш нийлүүлэхээр санал болгосон тендерийг шаардлагад 
нийцээгүй гэж үзнэ.  

  
(б) Төлбөрийн хуваарийн зөрүү. “ашиглахгүй”  

 
 (i) Тендерт оролцогч ГТН-д заасан төлбөрийн хуваарь (Төлбөрийн нөхцөл)-ийн 

дагуу үнийг ирүүлнэ. Тендерийг үнэлэхдээ энэхүү суурь үнэд үндэслэнэ. 
Тендерт оролцогч төлбөрийн хуваарийг өөр хувилбараар ирүүлж, энэ 
хуваарийн дагуу тендерийн хөнгөлөлттэй үнэ санал болгон ирүүлж болно. 
Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлж шалгарсан оролцогчийн 
хувилбарт төлбөрийн хуваарийг авч үзэж болно.  

 
эсхүл  

                                                 
1 Ихэвчлэн 0.05 хувь. 
2 Зөвшөөрөх хоцролтын хугацааг орлуулж бичнэ. Ихэвчлэн 3 сар байна. 
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(ii) Захиалагчийн санал болгож буй төлбөрийн хуваарь (Төлбөрийн нөхцөл)-ийг 

ГТН-д тодорхой заана. Хэрэв захиалагч тендерийн баримт бичигт төлбөрийн 
хуваарийг захиалагчийн санал болгосноос зөрүүтэй ирүүлэхийг 
зөвшөөрөхөөр заасан тохиолдолд ийм зөрүүтэй төлбөрийн хуваарь санал 
болгож буй тендерийг үнэлэхдээ ТШӨХ-д заасан жилийн хүүгийн жишгээр 
тооцож ийнхүү зөрүүтэй хуваарийн дагуу эрт төлбөр авснаар олж болох 
хүүгийн орлогыг харгалзана.  

 
 

(в) Тендерийн дагуу санал болгож байгаа бараа (тоног төхөөрөмж)-ны гол эд 
анги, зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл болон үйлчилгээний 
зардал:“ашиглана”  
 
ТШӨХ-ийн 19.1(б) зүйлд заасан, ашиглалтын эхний хугацааны дотор  
шаардагдаж болох гол эд анги, бүрдэл хэсэг болон сэлбэг хэрэгслийн нэр төрөл, 
тоо хэмжээний жагсаалтыг барааны жагсаалтанд оруулсан байна. Ингэхдээ гол 
эд анги бүрдэл хэсэг болон сэлбэг хэрэгслийн үнийг тендерийн үнээс тусад нь 
ирүүлэх ёстой. Тендер бүрийн үнийн саналд дурдсан нэгж үнэд тулгуурлан 
дээрх жагсаалтанд орсон эд зүйлсийн нийт үнийг тендерийн үнэ дээр 
үнэлгээний зорилгоор хийсвэрээр нэмж тохируулга хийнэ. 

 
Эсхүл         

Захиалагч барааны өндөр хэрэглээний ба өндөр үнэ цэнэ бүхий эд анги болон 
сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг Тендерийн баримт бичгийн 19.1(б) дахь хэсэгт 
заасан үйл ажиллагааны эхний үе шатанд хэрэглэгдэх тоо хэмжээний хамт 
бэлтгэнэ. Тендерийг үнэлэх зорилгоор эдгээр хэрэглэгдэхүүн болон тэдгээрийн 
тоо хэмжээнд харгалзах нийт үнийг тооцохдоо тендерт оролцогчийн ирүүлсэн 
сэлбэг хэрэгслийн нэгжийн үнийг тендерийн үнэ дээр нэмнэ.    

 
 

(г)  Тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны борлуулалтын дараах 
үйлчилгээг захиалагчийн байгаа улсад үзүүлэх боломж: “ашиглахгүй”  

 
ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий 
болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд 
захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг 
үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. 

 
(д)  Тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын 

болон хэвийн ажиллагааг хангахад шаардагдах зардал: “ашиглахгүй”  
 

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол тендерт санал болгосон бараа (тоног 
төхөөрөмж)-ны ашиглалтын болон хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардагдах 
зардлын дүнг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга 
хийнэ. Үнэлгээний тохируулгыг дараах аргачлалын дагуу тооцно.  

 
Тооцоонд ашиглах ашиглалтын зардлын хүчин зүйл нь: 

1. эхний ашиглалтын хугацаа [тоо]3 жилээр; 
 
2. жил тутамд гарах ашиглалтын зардал [хүчин зүйлс буюу гарах 

зардлын нэр төрлийг жагсаана]4; 
 

                                                 
3  Ердийн тохиолдолд эхний ашиглалтын хугацаа нь эхний их засвар хийгдэх хүртэлх хугацаа байхыг зөвлөж 

байна. Ихэнх тохиолдолд 5-10 жил байна. 
4  Жишээлбэл, шатахуун, эсхүл бусад тэжээл, түүний нэгж үнэ, нэг жилийн болон нийт ашиглалтын хугацааны 

зарцуулалт. 
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3. 2-т заасан зардлын 1-т заасан хугацаанд гарах  жил бүрийн 
ирээдүйн зардлын өнөөгийн үнэ цэнийг тооцоход хэрэглэсэн 
дискаунтчилах /хорогдуулж тооцох/ хувь. 

 
 

(е)  Тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашиг болон үйл 
ажиллагааны баталгаа: ашиглана 

 
   

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол тендерт санал болгосон бараа (тоног 
төхөөрөмж)-ны ашиглалтын нийт хугацаанд шаардагдах нэмэлт зардлын дүнг 
үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. 
Үнэлгээний тохируулгыг санал болгож буй барааны үйл ажиллагаа буюу үр 
ашгийн баталгааны доод түвшинд түшиглэн ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д заасан 
аргачлалын дагуу хийнэ. 

 
1. Тендерт оролцогч санал болгож буй бараандаа техникийн тодорхойлолтод 
нийцсэн үйл ажиллагаа, үр ашиг болон ашиглалтын баталгаа гаргана. Санал 
болгосон бараа нь техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл 
ажиллагааны баталгааны доод түвшинг (эсхүл зарим тохиолдолд дээд түвшинг) 
хангасан тохиолдолд шаардлагад нийцсэн гэж үзнэ. Энэ доод түвшинг (эсхүл 
зарим тохиолдолд дээд түвшинг) хангаагүй бараа санал болгосон тендерээс 
татгалзана. 
2. Техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны 
доод түвшингээс дутсан (эсхүл илүү гарсан) зөрүүг үнэлгээнд харгалзах 
зорилгоор дутагдал (эсхүл илүүдэл) бүрт тохируулах итгэлцүүр5 тооцож 
тендерийн үнэ дээр нэмнэ. 

  
Эсхүл  
 

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол тендерийн дагуу санал болгосон 
бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашгийн байдлыг үнэлгээний зорилгоор 
тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ.  
Үнэлгээний тохируулгыг хийхдээ техникийн тодорхойлолтонд заасан хамгийн 
бага үнэ цэнийг харгалзан үзэж санал болгосон барааны бодит бүтээмжийн 
нэгжид оногдох үнэд түшиглэн, ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д заасан аргачлалыг 
мөрдлөгө болгоно. 

 
(ё) Барааны дотоодын тээвэрлэлт, даатгал болон бусад зардал: ашиглана”  
 

Монгол Улсын гаднаас санал болгох барааны орох боомтоос захиалагчийн 
агуулах хүртэл, эсхүл Монгол Улсын дотроос санал болгох барааг 
үйлдвэрлэгчээс захиалагчийн агуулах хүртэл дотоодын тээвэрлэлт, даатгал 
болон бусад зардлыг үнэлгээний зорилгоор тендерийн EXW, CIF, CIP, эсхүл 
FOB үнэ дээр нэмнэ. 

  
 

Олон багцтай тендерийг үнэлэх  
 

ТОӨЗ-ны 35.6-д заасны дагуу захиалагч нэг ба түүнээс дээш багцаар гэрээ 
байгуулах эрхтэй бол олон багцыг үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгоход дараах 
аргачлалыг мөрдөнө.  

 

                                                 
5 Энэ тайлбарыг тендерийн баримт бичигт үлдээнэ. Тендерийн үнэлгээнд ашиглах тохируулах итгэлцүүр нь 

техникийн тодорхойлолтын [холбогдох зүйлийн дугаарыг бичнэ үү]-т заасан хэмжээнээс, эсхүл хамгийн 
сайн ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны үзүүлэлтийг санал болгосон тендерийн уг хэмжээнээс 1 хувь 
дутах (илүү гарах) бүрт [дүн, тендерийн үнэлгээний валютаар] тооцно. Бүхэл хувь хүрэхгүй бол энэ 

дүнг мөн харьцаагаар бууруулна. 
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Захиалагч багцуудын хамгийн сайн үнэлэгдсэн буюу хамгийн үр ашигтай байх 
хувилбарыг дараах байдлаар сонгоно. Үүнд: 

 
 

(а) ТОӨЗ-ны 15.8-д зааснаар багц тус бүрт байх барааны нэр төрөл болон нэр төрөл 
тус бүрийн тоо хэмжээ нь бүрэн бол тухайн багцад үнэлгээ хийнэ.   

 
(б) Үнэлгээнд дараах журмыг баримтална: 
 

(i) багц тус бүрт үнэлгээний шалгуурыг хангасан хамгийн сайн үнэлэгдсэн 
тендерийг тогтоох;  

 
(ii) тендерт оролцогчийн тухайн хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт санал 

болгосон үнийн хөнгөлөлтийг санал болгосон аргачлалын дагуу багц тус 
бүрт тооцох;  

 
(iii) эдийн засгийн хувьд хамгийн үр ашигтай байх хувилбараар гэрээ байгуулах 

эрх олгохоор сонгох. Ингэхдээ нэг тендерт оролцогч 2 ба түүнээс дээш 
багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн бол түүний гэрээг 
хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаж тогтооно. Хэрвээ тухайн оролцогч 2-
оос дээш багцад гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар нь хангалтгүй гэж үнэлэгдвэл 
түүний чадавхид тохирох багцад гэрээ байгуулах эрх олгож болно.  
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАЯГТ 

 
 

Тендер шалгаруулалтын маягтыг бөглөх санамж 

 
 Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагын дагуу тендерийн 

маягт, үнийн хуваарийг бөглөж, энэ бүлэгт заасан маягтаар гаргасан 
тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. 

 
 Арифметик алдаа, хүлээн зөвшөөрөгдөх зөрүү (төлбөрийн хуваарь, барааг 

хүргэх хуваарь гэх мэт), сэлбэг болон барааны тоо ширхэгийг тендерийн 
баримт бичгийн дагуу залруулж, өөрчилсний дараа гэрээний маягтад гарын 
үсэг зурна. 

 
 Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн 

баталгааг энэ бүлэгт заасан маягтаар ирүүлэх үүрэгтэй. Урьдчилгаа 
төлбөрийн баталгааг ирүүлэх шаардлагагүй бол урьдчилгаа төлбөрийн 
баталгааны маягтыг тендерийн баримт бичигт  хавсаргахгүй. 
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МАЯГТ №: ТШМ-1 
 

  ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ  
 

[огноо] 
 

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын  дарга _____________________танаа 

 

 

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэрийг оруул], энэхүү тендерийн баримт бичгийн 
шаардлагад нийцсэн [бараа болон бусад үйлчилгээний нэрийг оруул]-г 
[тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр оруул] төгрөгөөр тендерийн баримт 
бичигт заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу нийлүүлэхээр санал болгож 
байна.  

 

2. Бидний тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээнд заасан барааг гэрээ байгуулснаас 
хойш [тоо] хоногийн дотор нийлүүлнэ. Энэ нь техникийн тодорхойлолтод заасан 
бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт үндэслэнэ.  

 

3. Бидний санал болгож байгаа тендер шалгарсан тохиолдолд дараах үнийн 
хөнгөлөлт [үзүүлнэ эсхүл үзүүлэхгүй гэдгийн аль нэгийг оруулах] [Үнийн 
хөнгөлөлт үзүүлэхээр бол техникийн тодорхойлолтонд дурдсан бараа 
болон бусад үйлчилгээний аль хэсэг, нэр төрөлд эсхүл бүхэлд нь  ямар 
хөнгөлөлт үзүүлэх саналтай байгаа, үнийн хөнгөлөлт тооцох аргачлалыг 
хэрхэн хэрэглэх талаарх саналаа оруул] үзүүлнэ.  

 

4. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс [тоо] хоногийн 
хугацаанд хүчинтэй байна. 

 

5. Бид, энэхүү тендер шалгаруулалтаар нийлүүлэгдэх бараа, түүнийг дагалдах бусад 
үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, 
эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь 
дэвшигдсэн этгээд болон үнэлгээний хорооны гишүүдтэй нэгдмэл сонирхолгүй 
болохоо мэдэгдэж байна.  

 

6. Гэрээг албан ёсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг шалгарсан 
тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн 
хэлцэл болно. 
 

7. Бид тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг 
үүгээр зөвшөөрч байна. Захиалагч бидний ирүүлсэн тендерийг нууцлах аливаа 
үүргээс бүрэн чөлөөлөгдөнө. 

 

 

 
Тендерт оролцогчийн нэр:  
 
Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга: 
 
Албан тушаал, нэр:  
 
Хаяг: 
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МАЯГТ №: ТШМ-2А 
МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН 

БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ 
Огноо:_________________ 

(А  ангилал)       НТШ-ын дугаар: ______________ 
  Тендерийн урилгын дугаар: ___ 

Хувилбарт тендерийн дугаар: _________ 
Хуудасны  ____ -ын  _____ дугаар ___  

ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нэр төрөл Барааны 
тодорхойлол

т  

Гарал 
үүслийн 

улс 

Тоо 
ширхэг 

болон эд 
анги 

EXW нэгж 
үнэ  

Нэр төрөл 
бүрийн 

EXW бүгд  
үнэ 

(4x5) 
 

Барааг 
эцсийн цэгт 

хүргэхэд 
шаардагдах  
дотоодын 

тээвэрлэлт 
болон  бусад 
үйлчилгээний  

үнэ 
 (хэрэв 
ТШӨХ,  

ТОӨЗ-ны 
15.9.(а).(3)-д 

шаардсан 
бол) 

 
 

Монгол улсын 
нутаг дэвсгэр 

дээр бий 
болсон буюу  

дотоодын 
ажиллах хүч, 

түүхий эд  
болон бусад 

үйлчилгээний 
өртөгийн  

6-р баганад 
заасан үнэд 
эзлэх хувь 

 

ТОӨЗ-ны 
15.9(а).(2)-
д заасан 

гэрээ 
байгуулах 

эрх 
олгосон 

тохиолдол
д төлөх 

НӨТ болон 
бусад 
татвар 

хураамж 
 

 
 

Нэр төрөл 
бүрийн нийт 

үнэ  
(6+7+9) 

          

Тендерийн нийт үнэ (10)   

 
Тендерт оролцогчийн нэр ___________________   Гарын үсэг   ____________________   Огноо   ____________________ 
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МАЯГТ №: ТШМ -2Б 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРЖ ИРЭХ  
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ 

  
 Огноо: ______________________ 

НТШ-ын дугаар: ___________________ 
Тендерийн урилгын дугаар: ________ 

                                                     (Б ангилал)        Хувилбарт  тендерийн дугаар: _______ 
                                                                      Хуудасны  ________ –ын _______  

 ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нэр 
төрөл 

№ 

Бараан
ы 

тодорх
ойлолт 

 

Гарал 
үүслийн 

улс  

Тоо ширхэг 
 

ТОӨЗ-ны 15.9 
(б) (1)-д 

заасан СИФ  
эсхүл СИП 
нэгж үнэ  

Нэр төрөл 
бүрийн 

СИФ эсхүл 
СИП нийт 

үнэ  
(4 х 5) 

 

Барааг 
эцсийн цэгт 

хүргэхэд 
шаардагдах 
дотоодын 

тээвэрлэлт 
болон  бусад 
үйлчилгээни

й  үнэ 
(хэрэв 
ТШӨХ,  

ТОӨЗ-ны 
15.9(б).(3)-д 
шаардсан 

бол) 
 

ТОӨЗ-ны 
15.9(б).(2)-д 

зааснаар гэрээ 
байгуулах эрх 

олгосон 
тохиолдолд 
төлөх НӨТ 

болон бусад 
татвар хураамж 

 

Нэр төрлийн нийт дүн  
(6 + 7+8)  

 

         

Тендерийн нийт дүн  (9)   

           Тендерт оролцогчийн нэр ___________________  Гарын үсэг  ____________________  Огноо   ___________________ 



 

 

39 
 

МАЯГТ №: ТШМ -2В 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН  
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ 

Огноо: ______________________ 
НТШ-ын дугаар: ___________________ 

Тендерийн урилгын дугаар: ________ 
                                                     (В ангилал)        Хувилбарт  тендерийн дугаар: _______ 

                                                                          Хуудасны  ________ –ын _______  
 ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 

Нэр 
төрөл 

№ 

Барааны 
тодорхойлолт  

Гарал 
үүслийн 

улс 
 

Инкотермд 
тусгасны 

дагуу 
хүргэх 
огноо 

 

Тоо 
ширхэг  

  

ТОӨЗ-ны 
15.9 (в) 

(1)-д 
заасан 
урьд нь 
төлсөн 
болон 
төлөх 

гаалийн 
татвар 

хураамж 
болон 

импортын 
татварыг 
оруулсан 
нэгж үнэ 

 

ТОӨЗ-ны 
15.9 

(в).(2)-д 
заасан нэр 
төрөл бүрт 

төлсөн 
гаалийн 
болон 

импортын 
татвар 

хураамж 
[нотлох 
бичиг 

баримтыг 
үндэслэнэ]  
 

 

ТОӨЗ-ны 
15.9 (в) 

(3)-д 
заасны 
дагуу  

нэгж үнэ 
(гаалийн 
татвар 

хураамж 
болон 

импортын 
татварыг 
хассан) 
(6 – 7) 

 

ТОӨЗ-ны 
15.9 (в) 

(3) 
(9=8x5)-д 
заасны 
дагуу  

гаалийн 
болон 

импортын 
татварыг 
хассан 

нэр төрөл 
бүрийн 

үнэ 
 

Барааг 
эцсийн цэгт 

хүргэхэд 
шаардагдах 
дотоодын 

тээвэрлэлт 
болон  бусад 
үйлчилгээний  

үнэ 
(ТОӨЗ-ны 

15.9 (в) (5)-д 
шаардсан 

бол) 
 

Гэрээ 
байгуулах 

эрх олгосон 
тохиолдолд 
төлөх НӨТ 

болон 
бусад 
татвар 

хураамж 
 

Нэр төрөл 
бүрийн нийт 

үнэ 
(9+10+11) 

 

            

Тендерийн нийт үнэ (12)   

Тендерт оролцогчийн нэр ___________________  Гарын үсэг  ____________________  Огноо   ____________________
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МАЯГТ №: ТМ-3А 
 

3. ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ 
(БАНКНЫ БАТАЛГАА)  

 
 

[Захиалагч байгууллагын нэр] 
 
 
[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер шалгаруулалтын 
нэр] бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой 
ХОЛБОГДУУЛАН, 
 
Энэхүү баталгаагаар [Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид 
“захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт [мөнгөн дүн]–ийн6 төлбөр хийх үүрэг хүлээж баталгаа 
гаргаж байна. 
 
Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд: 
 

(1) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх 
хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан; 

 
2. захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон 

үед тендерт оролцогч: 
 

(а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй 
бол; 

 
(б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн 

баталгааг ирүүлээгүй бол; 
 
(в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн 

үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол. 
 

(3) төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт 
оролцогчийн гаргасан гомдлыг үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн. 

 
Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж төлбөр хийх тухай 
захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй төлбөрийг үл маргалдах 
журмаар хийнэ. Төлбөр төлөх шаардлагын хэмжээ нь дээр заасан мөнгөн дүнгээс 
хэтрэхгүй ба (3)-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая хүртэл төгрөг байна. 
 
Энэхүү баталгаа нь [огноог оруул] өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай 
холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ёстой. 
 
Та бүхнийг хүндэтгэсэн, 
 
Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг: 
Албан тушаал, нэр:  
Банкны тамга:  
Огноо:  
Хаяг:  

                                                 
6  Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зєвшєєрєх чєлєєтэй хєрвєх валютаар илэрхийлж, 

үсгээр болон тоогоор заана. Энэ дүн нь тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны 21.1-д заасантай ижил 
байна. 
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МАЯГТ №: ТМ-3Б 
 

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ 
(ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДНЫ  БАТАЛГАА)  

 
[Захиалагч байгууллагын нэр] 

 
[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер 
шалгаруулалтын нэр] бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал 
болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН, 
 
Энэхүү баталгаагаар [Хөрөнгийн бирж] (цаашид “Бирж” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид 
“захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт [мөнгөн дүн]–ийн7 төлбөр хийх үүрэг хүлээж тендерт 
оролцогчын засгийн газрын бондыг8 үндэслэн баталгаа гаргаж байна. 
 
Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд: 
 

(2) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх 
хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан; 

 
3. захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон 

үед тендерт оролцогч: 
 

(а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй 
бол; 

 
(б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн 

баталгааг ирүүлээгүй бол; 
 
(в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн 

үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол. 
 
(3) төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт 

оролцогчийн гаргасан гомдлыг үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн. 
 
Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж төлбөр хийх тухай 
захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй Засгийн газрын бондыг үл 
маргалдах журмаар шилжүүлнэ. Засгийн газрын бонд шилжүүлэх шаардлагын хэмжээ нь 
дээр заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба (3)-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая 
хүртэл төгрөг байна. 
 
Энэхүү баталгаа нь [огноог оруул] өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай 
холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ёстой. 
 
Та бүхнийг хүндэтгэсэн, 
 
Банк/Биржийн эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг: 
Албан тушаал, нэр: 
Банк/Биржийн  тамга:  
Огноо:  
Хаяг: 

                                                 
7  Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зєвшєєрєх чєлєєтэй хєрвєх валютаар илэрхийлж, 

үсгээр болон тоогоор заана. Энэ дүн нь тендерт оролцогчдод єгєх зааварчилгааны 21.1-д заасантай ижил 
байна. 

8    Засгийн газрын бондны эргэн төлөгдөх хугацаа нь тендер нээх өдрөөс хойш 3-с доошгүй сарын дараа 
байна.   
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МАЯГТ №: ТМ-4 
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ/ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ  

 
[Тендерт оролцогч энд заасан зааврын дагуу үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчаар энэ 
маягтыг бөглүүлсэн байна. Энэхүү итгэмжлэлийг үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагч ийн албан 
бланкан дээр бичиж, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурсан байна. ТШӨ-д 
шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч үүнийг тендерийн хамт ирүүлнэ.] 
 

Огноо: [тендер ирүүлсэн  (өдөр, сар, он)] 
НТШ-ын дугаар: [оруул:тендер шалгаруулалтын дугаар] 

Хувилбарын дугаар: [оруул:энэнь хувилбарт тендер бол ялгах дугаар] 
 
(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга ____________________________танаа 
 
 
Бид, [оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүтэн хаяг]-д байршилтай [оруул: 
үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүрэн нэр] нь [оруул: үйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг 
барааны төрөл]-ийг албан ёсоор үйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг бөгөөд, үүгээр  [оруул: тендерт 
оролцогчийн бүтэн нэр] компанид  бидний үйлдвэрлэсэн/борлуулсан [оруул: барааны нэр 
ба товч тодорхойлолт], барааг санал болгосон тендер ирүүлж, улмаар хэлэлцээр хийн гэрээ 
байгуулахыг зөвшөөрч байна.  
 
Бид дээр дурдсан компанийн санал болгосон барааны хувьд Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 
14-д заасны дагуу чанарын баталгааг бүрэн гаргаж байна.  
 
 

Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн нэр:  
 
Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:  
 
Албан тушаал, нэр:  
 
Хаяг: 
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5. Чадварын мэдээлэл ирүүлэх маягтууд 
 

МАЯГТ №: ТМ-5А 
Санал болгож буй туслан гүйцэтгэгч 

 

 Зүйл Туслан гүйцэтгэгчийн нэр Бүртгэгдсэн газар 
болон чадавхи 
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МАЯГТ №: ТМ-5Б 
Ижил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага 

 

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр 

 
Гэрээ тус бүрээр маягтыг бөглөнө. 

 

1. Гэрээний дугаар  

 Гэрээний нэр  

 Улсын нэр 

2. Захиалагчийн нэр 

3. Захиалагчийн хаяг 

4. ТББ-д тодорхойлсон гэрээтэй холбогдох ижил төрлийн болон бусад онцлог 
 

5. Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) 

Үндсэн нийлүүлэгч       Туслан гүйцэтгэгч      Түншлэлийн гишүүн 

6. Гэрээ/туслан гүйцэтгэх гэрээ/түншлэл дэх хувьд ногдох гэрээний дүн/-ний 
үнийн дүн (гэрээ байгуулагдах эсхүл дуусгавар болсон үеийн мөнгөний 
нэгжээр илэрхийлсэн гэрээний дүн байна) 
Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж 

7. Гэрээний дүн: _______;  Туслан гүйцэтгэх гэрээ: _______;  Түншлэл дэх 
хувьд ногдох гэрээний дүн: _______; 

8. Гэрээ байгуулсан/дуусгавар болсон огноо 

9. Гэрээ нь хуваарьт хугацаанаас _____ сарын өмнө/дараа дууссан. (хэрэв 
хоцорч дууссан бол тайлбарлах) 
 

10. Гэрээ нь гэрээний үндсэн үнийн дүнгээс _________ дутуу/илүү дүнгээр 
дуусгавар болсон.  (хэрэв илүү гарсан бол тайлбарлах) 
 

11. Тусгай техникийн шаардлагууд. 
 

12. Нийт гэрээний үнийн дүнд туслан гүйцэтгэх гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын эзлэх 
дундаж хувийн жин, тухайн гэрээний уг сурвалжийг тусгах. 
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МАЯГТ №: ТМ-5В 
Нэгдсэн хүснэгт:  Одоо хэрэгжиж буй гэрээ 

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр 

 
Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүн бүр өөрсдийн хэрэгжүүлж буй буюу 

одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.   
 
Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон 

гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй. 
 

Гэрээний нэр Захиалагч, 
холбоо барих 
хаяг/утас/фак

с 

Гэрээний үнийн 
дүн  

Гэрээг 
дуусгахаар 
төлөвлөсөн 

хугацаа 

Дараагийн 6 
сард нэхэмжлэх 
үнийн дүнгийн 
сарын дундаж  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

бусад.     
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МАЯГТ №: ТМ-5Г 
Санхүүгийн чадавхи 

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр 

 
Тендерт оролцогч түншлэлийн гишүүн бүрийг оролцуулан ТОӨЗ-ны 18.2 (a) заалт болон 
түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг хангаж буйг харуулсан санхүүгийн мэдээллийг 
ирүүлнэ. Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр энэ маягтын дагуу өөрийн 
холбогдох мэдээллийг ирүүлнэ. Шаардлагатай бол банкны мэдээллийн хүснэгтийг тус 
тусдаа бөглөнө. Татварын албанд тушаасан (Захиалагч шаардсан бол аудитаар 
баталгаажуулсан байх) санхүүгийн тайланг нотлох баримт болгон энд хавсаргана. 
 

Банк Банкны нэр 

 Банкны хаяг 

  

 Утас Холбоо барих ажилтны нэр, 
албан тушаал 

 Факс Телекс 

 
Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацааны нийт хөрөнгө болон эх үүсвэрийг төгрөгөөр 
илэрхийлнэ. 
   

Санхүүгийн 
мэдээлэл 
/ам.доллараар/ 

 
Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд 

Төлөвлөсөн: 
Дараагийн 2 
жилийн 
хугацаанд 

 5 4 3 2 1 1 2 

1.  Нийт 
хөрөнгө 

       

2.  Эргэлтийн 
хөрөнгө 

       

3.  Нийт өглөг        

4.  Эргэлтийн 
өглөг 

       

5.  Татварын 
өмнөх ашиг 

       

6.  Татварын 
дараах ашиг 

       

 
Санал болгож буй санхүүгийн эх үүсвэр буюу ТОӨЗ-ны 18.2 (a) заалт болон түүнд харгалзах 
ТШӨХ-д заасан шаардлагыг ханган гэрээг гүйцэтгэх явцад хүрэлцэхүйц эргэлтийн 
хөрөнгийн эх үүсвэртэйг харуулсан хөрвөх хөрөнгө, зээл авах боломж буюу зээлжих 
баталгаажсан эрх болон бусад санхүүгийн хэрэгслийг тодорхойлно. 
   

Эргэлтийн хөрөнгө, санхүүгийн бусад эх үүсвэр Дүн  

1.  

2.  

3.  

 
ТОӨЗ-ны 18.2 (a) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан хугацааны (тендер оролцогч 
эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр) аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн 
тайлбарыг хавсаргана.   
 
Хэрэв тендерт оролцогчийн улсын хуулиар аудитын баталгааг шаарддаггүй бол хувийн 
байгууллагын санхүүгийн тайланг эрх бүхий бүртгэгдсэн нягтлан бодогч болон татварын 
байгууллагын тодорхойлолтын хуулбарыг хавсаргана. 
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МАЯГТ №: ТМ-5Д 
 Ажиллах хүчний чадавхи 

 

Тендерт оролцогчийн нэр 

 
Тендерт оролцогч нь гэрээний удирдлага болон хэрэгжилтийг хариуцан ажиллахтай 
холбогдох ур чадвар, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан, хамгийн багадаа 2 хүний нэрийг 
албан тушаал тус бүрт дэвшүүлнэ.  Нэр дэвшигч бүрийн ажлын туршлагын талаарх 
мэдээллийг тус тусад нь гаргаж ирүүлнэ.   
 
Тендерт оролцогч нь гэрээг удирдах, хэрэгжилтийн зохион байгуулах хувилбарт нэр 
дэвшигчийн ажлын туршлага, ур чадварын талаарх мэдээллийг мөн ирүүлнэ. 
 
 

1. Албан тушаал 

 Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 

2. Албан тушаал 

 Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 

3. Албан тушаал 

 Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 

4. Албан тушаал 

 Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр 

 Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 
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МАЯГТ №: ТМ-5Е 
  Шинэчилсэн үнийн хуваарь 

 
Шинэчилсэн үнийн хуваарь нь (хэрэв өөрөөр заагаагүй бол) гэрээний нэг хэсэг болох бөгөөд 
нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендер дэх үнийн хуваариас ялгаатай байвал түүнийг орлоно.  Энэ 
шинэчилсэн үнийн хуваарь нь ТОӨЗ-ны 18.3, 24.2, болон 33.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу 
аливаа залруулга, тохируулгыг тусгана. 
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МАЯГТ №: ТМ-6 
Эмийн бүтээгдэхүүний сертификатын загвар 

Эмийн бүтээгдэхүүний сертификат1 

 
Энэ сертификат нь ДЭМБ-ын санал болгосон форматад нийцэж байгаа болно.  
 
Сертификатын дугаар:   
 
Экспортлогч (сертификатыг олгосон) улс:   
 
Импортлогч (хүлээн авагч) улс:  
 
1. Эмийн нэр болон тунгийн хэмжээ : 

  
1.1 Үндсэн үйлчлэгч бодис2 болон нэгж  тунгийн хэмжээ3. 
  
  
Бүрэлдэхүүний бүрэн чанарын болон оролцогч бодисын талаар тайлбарыг4 үзнэ үү.  
1.2 Энэхүү бүтээгдэхүүнд импортлогч орны худалдаанд гаргах лиценз олгогдсон уу 
?5 тийм/үгүй  
1.3 Энэхүү бүтээгдэхүүн нь экспортлогч орны худалдаанд гардаг уу ?   
тийм/үгүй/мэдэхгүй  
Хэрэв 1.2-т “тийм” хариултыг сонговол 2A-г үргэлжлэн бөглөж 2Б-г алгасах. 
Хэрэв 1.2-т “үгүй” хариултыг сонговол 2Б-г үргэлжлэн бөглөж 2А-г алгасах6  
2A. 1 Бүтээгдэхүүний лицензийн дугаар ба олгосон өдөр: 
  
2A.2 Бүтээгдэхүүний лиценз7 эзэмшигч (нэр ба хаяг): 
  
  
2A.3 Бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигчийн статус8: a/б/в  
2A.3.1 б болон в заалтыг сонгосон бүлгийн үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр ба хаяг:9  
  
  
2A.4 Чанарын баталгаажилтын иж  бүрдэл тогтолцоотой юу ?10 тийм/үгүй   
2A.5 Бүтээгдэхүүний мэдээлэл нь лицензийн шаардлагыг хангасан уу ?11 
тийм/үгүй/шалгагдаагүй  
2A.6 Хэрэв лиценз эзэмшигчээс өөр бол сертификат авах хүсэлт гаргагч (нэр ба 
хаяг ):12 

2Б. 1 Сертификат авах хүсэлт гаргагч  (нэр ба хаяг ): 
2Б.2 Хүсэлт гаргагчийн статус: a/б/в   
2Б.2.1 б болон в заалтыг сонгосон бүлгийн үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр ба хаяг:9 

  
  
2Б.3 Яагаад худалдаанд гарах эрхгүй вэ ?  
Шаардлагагүй/шаардаагүй/төлөвлөж буй/татгалзсан  
2Б.4 Тусгай тэмдэглэгээ: 13 

3. Сертификат олгогч эрх бүхий этгээдээс бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч  үйлдвэрт 
тогтсон хугацаанд хяналт шалгалт явагддаг уу ? 

тийм/үгүй/бөглөх боломжгүй14 
Хэрэв шаардлагагүй бол асуулт 4-т шилжих 

3.1 Тогтмол хяналтын үе (жил):   
3.2 Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч үйлдвэр нь шалгагдсан уу ?  
 тийм/үгүй   
3.3 Үйлдвэр болон түүний үйл ажиллагаа нь ДЭМБ-ийн GMP стандартаар 
баталгаажсан уу ?15 

 тийм/үгүй/бөглөх боломжгүй16  
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4. Сертификат авах хүсэлт  гаргагчийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн  мэдээлэл нь 
сертификат олгогчийн шаардлагыг хангасан уу ? 11 
 тийм/үгүй    

Хэрэв үгүй бол шалтгааныг тайлбарлах:   
  
Сертификат олгогчийн хаяг:   
Утасны дугаар:   Факсын дугаар:   
 
Эрх бүхий этгээдийн нэр:  
  
Гарын үсэг: 
  
Огноо ба тамга: 
  
Ерөнхий заавар 
 
Схемийг мөрдөх болон хүснэгтийг бөглөхөд шаардлагатай бүрэн мэдээллийг гарын 
авлагаас үзнэ үү.  
 
Хүснэгтийг компьютероор бөглөх нь тохиромжтой. Түүнийг гар бичмэлээр бус 
хэвлэмэл байдлаар бөглөж ирүүлнэ. 
 
Шаардлагатай мэдээлэл, тэмдэглэгээг нэмэлт хуудас ашиглан бичиж хавсаргана уу. 
 
Тайлбар бичиг   

1. ДЭМБ-аас зөвлөмж болгосон энэхүү сертификат нь эмийн бүтээгдэхүүн болон 
сертификат авах хүсэлт гаргагчийн статусыг тодорхойлно. Тухайн  бүтээгдэхүүний 
тун болон эмийн хэлбэр өөрчлөлт бүрийн хувьд түүний үйлдвэрлэлийн арга ба түүнд 
зөвшөөрөл олгосон мэдээлэл ялгаатай байх тул  сертификат нь зөвхөн тухайн нэг 
бүтээгдэхүүнд олгогдоно. 

2. Аль болох олон улсын нэршил эсхүл үндэсний патентийн бус нэршлийг хэрэглэх  
3. Эмийн хэлбэрт орсон бодисуудын жагсаалтыг сертификат дээр тэмдэглэх буюу 

хавсаргана. 
1) Бодисуудын тоо хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах нь сайн 

боловч бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигчтэй хэрхэн тохиролцсоноос хамаардаг. 
2) Бүтээгдэхүүний лицензээр эмийн борлуулалт, түгээлт, эсхүл хэрэглээний талаар 

ямар нэгэн хязгаарлалт байгаа бол энэ тухай мэдээллийг хавсаргах 
3) Цаашид 2А ба 2Б хэсгүүдийн аль нэг нь бөглөгдөнө. 
4) Лиценз нь нөхцөлтэйгөөр өгөгдсөн буюу хараахан зөвшөөрөгдөөгүй байгаа бол 

энэ тухай дурдах 
5) Тухайн этгээд бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэхэд ямар үүрэгтэй болохыг 

тодоройлох:  
(а) эмийг тунгийн хэлбэрээр үйлдвэрлэгч 
(б) үйлдвэрлэгдсэн эмийг тунгийн хэлбэрээр савлаж болон эсхүл хаягладаг 
(в) дээрхийн алинд ч оролцдоггүй 
6) Энэ мэдээлэл нь зөвхөн бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр, 

бүртгэгдээгүй эмийн хувьд өргөдөл гаргагчийн зөвшөөрлөөр өгөгдөнө. Энэ 
хэсгийг бөглөөгүй бол холбогдох талууд энэ мэдээллийг оруулахаар зөвшилцөлд 
хүрээгүй гэж үзнэ. Үйлдвэрлэлийн байршлын талаарх мэдээлэл нь 
бүтээгдэхүүний лицензэд багтдаг болохыг анхаарах. Хэрэв үйлдвэрлэлийн 
байршил өөрчлөгдсөн бол лицензэд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсхүл 
тэрээр хүчингүйд тооцогдоно.   

7) Энэ эмийн лиценз олгосон техник үндэслэлийг нэгтгэн харуулсан үндэсний эмийн 
зохицуулах албаны гаргасан баримт бичиг байна. 

8) Энэ нь үндэсний эмийн зохицуулах албаны баталсан бүтээгдэхүүний шинж 
чанарын нэгтгэл зэрэг бүтээгдэхүүний мэдээлэлд хамаарна.  
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9) Энэ тохиолдолд сертификат олгох зөвшөөрлийг бүтээгдэхүүний лиценз 
эзэмшигчээс авсан байх шаардлагатай 

10) Хүсэлт гаргагч бүртгэл шаардахгүй хэлбэрийг сонгосон шалтгааныг заана уу:  
(а) эийн бүтээгдэхүүнийг тодорхой нөхцөлд хийгдэх эмчилгээнд зориулж бүтээсэн, 
тухайлбал экспортлогч оронд өргөн тархаагүй өвчинд зориулсан      
(б) халуун орны нөхцөлд тогтвортой байх чанарыг нь нэмэгдүүлэх шаардлагыг 
харгалзан бүтээгдэхүүнийг өөрчилсөн    
(в) импортлогч оронд хэрэглэхийг зөвшөөрөөгүй эмийн туслах бодисыг хасаж 
бүтээгдэхүүнийг өөрчилсөн   
(г) үндсэн үйлчлэгч бодисын ялгаатай хэмжээний дээд хязгаарт нийцүүлэн 
бүтээгдэхүүнийг өөрчилсөн     
(д) бусад шалтгааныг бичих  
11) Хамаарахгүй гэдэг нь үйлдвэрлэгч нь сертификат олгох улсад байрладаггүй 

бөгөөд шалгалт туршилтыг үйлдвэрлэгчийн орны байгууллага гүйцэтгэхийг 
хэлнэ. 

12) Энэ сертификатад орсон эмийн чанарын хяналт, үйлдвэрлэлийн шаардлага нь 
ДЭМБ-ын эмийн шинжилгээний хорооны 32-дахь тайланд тусгагдсан. ДЭМБ-ын 
биологийн бүтээгдэхүүний стандартчиллын шинжээчийн хороо нь биологийн 
бүтээгдэхүүнийг тусгайлан авч үзэхээр зөвлөмж гаргасан.  

13) Энэ хэсгийг бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигч эсхүл өргөдөл гаргагч дээрх 
тайлбар 7-д заасан \б\ эсхүл \в\-д хамаарах тохиолдолд бөглөнө. Ялангуяа 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд гадаадын этгээд оролцсон тохиолдолд энэ нь маш 
чухал. Энэ тохиолдолд хүсэлт гаргагч эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үе 
шат бүхэнд оролцсон гэрээлэгч талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлоход 
шаардлагатай болон эдгээр талуудад хийгдсэн шалгалтын мөн чанар, хүрээг 
тогтоох мэдээллийг гаргаж эрх бүхий байгууллагад ирүүлнэ.                                                                
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ШААРДЛАГЫН 
ХУВААРЬ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 
НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ШААРДЛАГЫН ХУВААРЬ БЭЛТГЭХ САНАМЖ 

 
Нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарьт бараа тус бүрийн хувьд нийлүүлэгдсэн байх 

хугацаа болон тухайн нэр төрлийн онцлогийг харуулсан техникийн тодорхойлолттой 

уялдсан товч тайлбар, тоо хэмжээг оруулна.  

 

Нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарьт эм, эмнэлгийн хэрэгслийн олон улсын нэршил 

/INN/ эсхүл ерөнхий нэр (холимог эмийн хувьд оролцсон бодис тус бүрийн нэр), бодис тус 

бүрийн тун ( миллиграм болон миллиграм/миллитр нэгжээр), нэгж эмийн хэлбэр (шахмал, 

капсул, тарил/уусмал г.м) болон тоо ширхэгийг тусгана.  

 

Нийлүүлэлтийн хуваарьт гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойшхи 7 хоногоор  хэмжсэн 

хугацааг заах ба энэ нь бараа нийлүүлэгдсэн байх хугацааг харуулах ба энэ нь  EXW 

нөхцөлийн хувьд захиалагчийн агуулах эсхүл CIP нөхцөлийн хувьд заасан газар хүртлэх 

хугацаа байна.   

 

ТШӨХ-н ТОӨЗ-19.3 хэсэгт зааснаар техникийн тодорхойлолтонд тухайн эм 

эмнэлгийн хэрэгсэл урвалж оношлуурын Монгол улсын эм эмнэлгийн хэрэгслийн 

бүртгэлийн дугаарыг заавал оруулсан байна. 

 

№ 
Барааны нэр, 

товч 
тодорхойлолт 

Тун 
Тоо 

хэмжээ 

Нийлүүлэлтийн 
хуваарь (7 
хоногоор) 

Монгол 
улсын эмийн 
бүртгэлийн 

дугаар 

Тээврийн хэрэгслийн 
хэлбэр 
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ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БЭЛТГЭХ САНАМЖ 
 

Ойлгомжтой тодорхой бичигдсэн техникийн тодоройлолт нь захиалагчийн 
шаардлагад бодитой нийцсэн тендер боловсруулж өрсөлдөх боломжийг тендерт 
оролцогчдод олгодог.  
 

Энэ бүлэгт оруулсан жишиг заалт нь гарын авлага, зааварчилгаа болоход 
зориулагдсан болно. Техникийн тодорхойлолтыг худалдан авах ажиллагаа тус бүрийн 
онцлогоос хамаарч захиалагч ялгаатайгаар бэлтгэн тухайн тендерийн баримт бичигт тусгах 
тул энд заасан жишиг заалт, бичвэрийг шууд үгчлэн ашиглах албагүй.  
 

Чадвартай тендерт оролцогчдын дунд нээлттэй тендер шалгаруулалтыг явуулахад 
техникийн тодорхойлолт нь өрсөлдөөнийг аль болох өрнүүлэх боломжийг хангасан 
байдлаар бэлтгэгдэх ёстой.  
 

Техникийн тодорхойлолтод GMP-ийн  шаардлагууд, фармакопейн стандарт, нэршил 
ба бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага буюу тайлбар, хүчинтэй хугацаа, баглаа боодол 
болон хаяглах заавартай холбоотой мэдээллийг оруулахаас гадна бүтээгдэхүүний чанарыг 
илтгэх GMP болон чанарын баталгааны сертификат, түүнчлэн тендерийн хамт, мөн 
ачилтын явцад ирүүлэх бусад нотлох баримт зэрэгт тавигдах шаардлагуудыг энд 
тодорхойлсон байдаг.  
 

Зөвхөн ингэж тодорхой зааснаар худалдан авах ажиллагааны хэмнэлт, үр ашиг, 
шударга байх зорилтууд биелэгдэж, ирсэн тендерүүд шаардлагад нийцэх боломжтой болж, 
улмаар тендерүүдийг үнэлэхэд тус дөхөм болох юм.   
 

Хэрэв барааны нэр төрөл, багц тус бүрт баглаа боодол, хаяглалтын тусгай 
шаардлага тавигдах бол түүнийг нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарь хэсэгт заах бөгөөд 
харин ерөнхий техникийн тодорхойлолтыг харуулсан энэ хэсэгт нийлүүлэгдэх бүх бараанд 
тавигдах баглаа боодол, хаяглалтын нийтлэг шаардлагуудыг зааж өгнө.  
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Техникийн тодорхойлолт 
 

Тендерийн баримт бичигт оруулвал зохих техникийн тодорхойлолт. 

1. Эмийн техникийн тодорхойлолтонд тухайн эмийн Монгол улсын эм, урвалж 

оношлуурын бүртгэлийн дугаарыг заавал оруулах. 

2. Эмнэлгийн хэрэгсэл, ороох боох материал, нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслийн 

багцад тухайн барааны  стандартын шаардлагыг тусгах 

3. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн сав баглаа боодол GMP,  ISO шаардлага хангасан байх 

4. Антибиотикийн багцад тухайн антибиотикийг чанартайг нотолсон баримт ирүүлэх 

5.  Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын урьдчилсан баталгаажуулалт, хатуу 

зохицуулалттай орны эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээ, чөлөөт худалдааны 

гэрчилгээ, Англи, АНУ, Европын фармакопейн шаардлага хангасныг нотлох баримт 

зэргийг албан ёсны орчуулгын товчоогоор монгол хэл рүү орчуулан баталгаажуулсан 

байх 

6. Үйлдвэрлэгч болон гарал үүслийг оруулах 

7. Ариутгалын бодис, түргэвчилсэн оношлууруудын хэрэглэх зааврыг монгол хэл дээр 

бэлтгэж ирүүлэх  

 
 
 



 

 

 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн жишиг техникийн тодорхойлолт 
 

1. Бүтээгдэхүүний 
болон  баглаа 
боодлын 
тодорхойлолт  

а. Тендерийн урилгын дагуу захиалагчийн худалдан авах эм 
нь эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,  эмнэлгийн 
хэрэгсэл нь зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн 
хэрэгслийн жагсаалтад орсон байна.  
Савлагаа, шошгоны стандарт нь ДЭМБ-ийн  эм 
үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, хяналтын дүрэм 
(GMP)-ийн хамгийн сүүлийн шаардлагуудыг бүрэн 
хангасан байна. Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийг 
нийлүүлэх тендерт оролцогч түүнийг импортлох тусгай 
зөвшөөрөл авсан байна.   

 
 б. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолтод эмийн хэлбэр /шахмал, 

тарил/уусмал болон нунтаг, тосон түрхлэг гэх мэт/ болон 
найрлага, тун хэмжээ /олон улсын нэгж {IU}, мг, процент)-
г заана.  

 
 в. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон түүний савлалт, 

хаяглалтын материал нь (шил, хуванцар сав гэх мэт) 
тээвэрлэлтийн явц, хадгалалтын үеийн шаардлага, 
түүнчлэн Монгол орны цаг агаарын нөхцөлд тохирсон 
байна. Бүх савлагаа нь Монгол Улсын холбогдох эрх 
бүхий байгууллагаар баталгаажсан эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийг үйлдвэрлэх, савлах стандартыг хангаж дахин 
савлах боломжгүйгээр битүүмжлэгдсэн байна. Захиалагч 
аливаа нэмэлт шаардлагыг тусгайлан тайлбарласан 
байна. 

 
 г.  Шошго болон хэрэглэх заавар нь захиалагчийн тусгайлан 

заасан хэл дээр байна. 
 

 д. Хөлдөөх эсхүл тодорхой хэмийг тогтвортой байлгах зэрэг 
хадгалалтын тусгай горим шаардагдах эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн шошго болон  сав, баглаа боодолд үүнийг 
тусгайлан зааж тээвэрлэлтийн явцад мөрдөнө. 

 
 е. Гэрээ байгуулах эрх авсан нийлүүлэгч захиалагч 

шаардсан тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүний тайлбар 
зааварчилгааг тендерийн хэл дээр хөрвүүлнэ. 

 
2. Хаяглах 

заавар  
2.1 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үндсэн савлагаан дээрх шошго нь 

GMP стандартыг хангасан байх бөгөөд дараах мэдээллийг 
агуулсан байна: 

1) Олон улсын нэр (INN) болон худалдааны нэрийн 
дээр байнга бичигдэх ерөнхий нэршлийг бичсэн 
байна. Худалдааны нэр нь ерөнхий нэршлээс илүү 
тод ба том бичигдэх ёсгүй; 

2) Эмийн хэлбэр (шахмал, тарил/уусмал...); 
3) үндсэн үйлчлэгч бодис, түүний нэгж тун дахь хэмжээ; 
4) зохих фармакопейн стандарт; 
5) захиалагч шаардлагатай гэж үзвэл захиалагчийн 

тэмдэг, код, бүртгэлийн дугаар; 
6) баглаа бүр дэх бүтээгдэхүүний орц хэмжээ; 
7) хэрэглэх заавар; 
8) хадгалалтын онцгой нөхцөл /шаардлага; 
9) цувралын дугаар; 



 

 

 

10) үйлдвэрлэсэн огноо болон хүчинтэй байх хугацаа 
(кодоор бус үсгээр тодорхой бичих); 

11) үйлдвэрийн нэр ба хаяг; 
12) бусад шаардлагатай сануулга. 
 

 2.2 Гаднах савлагааны дээр дээрх мэдээллийг мөн тэмдэглэсэн 
байна. 

 
3. Сав, баглаа 

боодлын 
таних тэмдэг 

3.1 Бүх баглаа боодолд доорх мэдээллийг тусгана: 
1) захиалагчийн бүртгэлийн дугаар; 
2) эмийн ерөнхий нэршил; 
3) эмийн хэлбэр (шахмал, тарил/уусмал...); 
4) үйлдвэрлэсэн огноо болон хүчинтэй байх хугацаа 

(кодоор бус үсгээр тодорхой бичих); 
5) цувралын дугаар; 
6) нэгж  боодол дахь тоо хэмжээ ; 
7) хадгалалтын тусгай заавар; 
8) үйлдвэрийн нэр ба хаяг; 
9) бусад шаардлагатай мэдээлэл. 
 

 3.2 Боодол бүр нь нэгээс илүүгүй бүтээгдэхүүний цувралыг 
агуулсан байна. 

 
4. Онцлог таних 

тэмдэг 
4.1 Захиалагч нь нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол, 

хаяганд өөрийн таних тэмдгийг тусгуулах шаардлагыг техникийн 
тодорхойлолтод тусгах замаар нийлүүлэгчид тавьж болно. 
Түүний загвар болон дэлгэрэнгүй тайлбарыг захиалагч тендер 
шалгаруулалтын өмнө бэлэн болгосон байх бөгөөд гэрээ 
байгуулах эрх олгох үед эцэслэн баталгаажуулж нийлүүлэгчид 
өгнө.  

 
5. Барааны 

чанарын 
баталгааны 
стандарт 

 

5.1 Шалгарсан тендерт оролцогч шаардсан тохиолдолд захиалагчид 
дараах мэдээлэл,  баримт бичгийг ирүүлнэ: 

 
1. нийлүүлэгдэж буй бараанд хамаарах эмийн нэр 

төрөл бүрийн тоо хэмжээ, химийн шинжилгээ, ариун 
чанар, халууруулах чанар, хоруу чанарын болон 
бусад шинжилгээний талаар ДЭМБ-ын жишиг 
цувралын болон бүтээгдэхүүний сертификат; 

2. аль нэг эсхүл бүх  шинжилгээний аргачлал (GMP 
эсхүл ISO); 

3. аль нэгэн онцгойлсон эмийн био-хүртээмж 
болон/эсхүл био-эквивалентын нотолгоо; Энэ 
мэдээллийг зөвхөн хатуу нууцлалын доор ирүүлнэ. 

4. худалдаанд зориулсан савлалттай холбогдуулж 
хүчинтэй байх хугацаа дуусах огноо болон 
тогтвортой чанарыг илэрхийлсэн бусад үзүүлэлтийг 
тодорхойлсон үндэслэл 

5. барааны дээж. 
 

5.2 Шалгарсан тендерт оролцогч нь захиалагч шаардсан 
тохиолдолд үйлдвэрлэлт нь GMP-ийн хадгалалтын 
шаардлагууд болон чанарын хяналтын механизмд нийцэж буй 
эсэхтэй танилцуулах зорилгоор түүнийг үйлдвэрлэлийн болон 
агуулахын байранд нэвтрэх боломжоор хангана. 

 
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг багцлах санамж 



 

 

 

 
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах ажиллагааны хувьд салбарын онцлог 

шинж чанараас шалтгаалан зөвхөн бүтээгдэхүүний нэр төрөлд үндэслэсэн стандарт 
ангиллыг ашиглаж бүтээгдэхүүний багцыг өрсөлдөөнийг хангахуйцаар оновчтой 
тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг.  

 
Тиймээс эмүүдийг фармакологийн буюу өвчний ангиллаар, эмнэлгийн хэрэгслийг 

тухайн бараа хэрэглэгдэх нарийн мэргэжлийн тусламжийн төрлөөр багцалж болно. Мөн 
ижил нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тэдгээрийг хадгалах хугацаа, хэрэглэх хэмжээ зэргийг 
сайтар харгалзан багцалж болно. Зайлшгүй шаардлагатай эм худалдан авах ажиллагаанд 
ашиглаж болох багцын загварыг хавсралтад үзүүллээ. Багц нь аль болох жижиг байх нь 
зохимжтой.  

 
Эмнэлгийн хэрэгслийг багцлахдаа Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 325 дугаар 

тушаалаар баталсан зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалтыг үндэслэн 
дараах ангиллыг ашиглана. Үүнд: 

 
1) Ороох боох материал 
2) Тариур зүү, мэс заслын хутга 
3) Оёдлын материал 
4) Хамгаалалтын хувцас 
5) Катетер, гуурс 
6) Рентген 
7) Унтуулгын хэрэгсэл 
8) Хэт авианы хэрэгсэл 
9) Шүд, эрүү нүүрний хэрэгсэл 
10) Нүдний хэрэгсэл 
11) Чих хамар хоолойн хэрэгсэл 
12) Уламжлалт анагаах ухаан 
13) Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэрэгсэл 
14) Бусад. 
 
Нэг төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг илэрхийлэхэд олон тооны худалдааны нэр 

болон барааны тэмдгүүд хэрэглэгддэг учир тендер шалгаруулалтын багцыг хийхдээ тухайн 
эмийн олон улсын нэршлийг ашиглах нь зүйтэй.  
 

Энэ нь мөн өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Тендерт оролцогч нь 
техникийн тодорхойлолтыг хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдааны нэрээр ирүүлж 
шалгарсан тохиолдолд захиалагч тендерт оролцогчоос худалдааны нэрийн дээд талд том 
үсгээр, илүү тодоор олон улсын нэршил буюу ерөнхий нэрийг бүх хаяглалт дээр харуулахыг 
шаардах хэрэгтэй. 
 
  
 
 



 

 

 

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 
 

 
Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн санамж 

 
Гэрээний ерөнхий нөхцөл болон гэрээний тусгай нөхцөлд заасан бусад баримт 

бичиг нь хоёр талын эрх үүргийг тодорхойлох баримт бичиг болно.  
 

Гэрээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол түүнийг 
гэрээний тусгай нөхцөлд тусгаж өгнө. 
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ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 
 
 1. Нэр томъёо 
  

Энэ гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар 
ойлгоно: 
             

 (a) “Гэрээ” гэж захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд тохиролцсон 
бараа нийлүүлэх гэрээг хэлнэ. Гэрээ нь талуудын гарын 
үсэг зурсан гэрээний маягт, түүнийг дагалдах хавсралт, 
бусад  баримт бичгээс бүрдэнэ. 

 
 (б) “Гэрээний үнэ” гэж гэрээний дагуу гэрээний үүргээ бүрэн 

биелүүлж хангалттай гүйцэтгэсний дагуу нийлүүлэгчид 
төлөх үнийг хэлнэ. 

 
 (в) “Хоног” гэж хуанлийн хоногийг хэлнэ. 

 
 (г) “Хүчинтэй болох хугацаа” Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр. 

 
 (д) “Ашиглагч” Барааг хэрэглэх ГТН-д заагдсан эцсийн 

хэрэглэгчийг хэлнэ.  
 

 (е) “ГЕН” Гэрээний Ерөнхий Нөхцөл. 
 

 (ж) “Бараа” Гэрээний дагуу Захиалагчид нийлүүлэх бүх 
эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийг хэлнэ.  

 
 (з) “Захиалагч” гэж барааг худалдан авч буй гэрээний тусгай 

нөхцөлд нэрлэсэн байгууллагыг хэлнэ. 
 

 (и) “Бүртгэлийн гэрчилгээ” хуулийн дагуу Монгол улсад 
бүртгэгдсэн гэрээгээр нийлүүлэх барааны гэрчилгээ.  

 
 (к) “ГТН” Гэрээний Тусгай Нөхцөл.  

 
 (л) “Үйлчилгээ” гэж тээвэрлэлт, даатгал болон бусад дагалдах 

үйлчилгээ, техникийн туслалцаа, сургалт зэрэг гэрээний 
дагуу нийлүүлэгчийн хариуцах үйлчилгээг хэлнэ.  

 
 (м) “Байршил” ГТН-д заасан барааг хүргэх байршил.  

 
 (н) “Нийлүүлэгч” ГТН-д заагдсан бараа болон үйлчилгээг 

гүйцэтгэх этгээдийг хэлнэ. 
 

2. Үйлчлэх хүрээ 2.1 Энэ ерөнхий нөхцөлүүд нь гэрээний бусад хэсгийн заалтаас 
давуу үйлчлэхгүй. 

3. Барааны гарал 
үүслийн улс  

3.1 Гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа нь аль ч улсаас гарал үүсэлтэй 
байж болно  

 
 
 

3.2 Барааны гарал үүслийн улс гэдэгт барааг олборлосон, 
ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн газрыг хэлнэ. Хийж 
бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын 
дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, 
зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны 
шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ. 

 



 

 

 

4. Стандарт 4.1 Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь Техникийн 
тодорхойлолтод заагдсан стандартад нийцсэн байна. 
Тусгайлсан стандарт заагдаагүй тохиолдолд тухайн барааны 
гарал үүслийн улсын холбогдох стандартад нийцсэн байна. Энэ 
стандарт нь холбогдох байгууллагын хамгийн сүүлийн хүчин 
төгөлдөр хувилбар байна. 

 
5. Гэрээний 

баримт бичиг, 
мэдээллийг 
ашиглах, 
хяналт шалгалт 
явуулах  

5.1 Нийлүүлэгч нь захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй 
тохиолдолд гэрээ ба түүний нөхцөл, эдгээртэй холбогдуулж 
захиалагчийн өгсөн техникийн тодорхойлолт, зураг, загвар, дээж 
зэрэг мэдээллийг гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтнаас 
бусад этгээдэд задлаж болохгүй. Гэрээг гүйцэтгэхээр 
томилогдсон ажилтныг зөвхөн түүний хариуцсан ажилд 
шаардлагатай мэдээллээр хангана.  

 
 5.2 Захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, 

нийлүүлэгч ГЕН-ийн 5.1-т дурдсан баримт бичиг болон 
мэдээллийг гэрээ гүйцэтгэхээс бусад зорилгоор ашиглахгүй. 

 
 5.3 ГЕН-ийн 5.1-т дурдсан гэрээнээс бусад  баримт бичиг 

захиалагчийн өмч хэвээр үлдэх ба хэрэв захиалагч хүсвэл 
нийлүүлэгч гэрээний үүргээ гүйцэтгэж дуусмагц (бүх хувийг) 
захиалагчид буцааж өгнө.  

 
 5.4 Захиалагч нийлүүлэгчийн гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах данс, 

бүртгэлийг шалгах эрхтэй ба аудитор томилж эдгээр данс, 
бүртгэлд хөндлөнгийн шалгалт хийлгэх эрхтэй. 

 
6. Бүртгэлийн  
      гэрчилгээ 

6.1 Гэрээгээр нийлүүлэгдэх эм нь Монгол улсын хуулийн дагуу 
бүртгэгдсэн байна.  

 
 6.2 Эмэнд бүртгэлийн гэрчилгээ аваагүй бол Монгол улсын хуулийн 

дагуу бүртгэгдсэн мэдэгдэлийг эрх бүхий этгээдээс авснаар 
гэрээ хүчин төгөлдөр болно. 

 
7.  Зохиогчийн 

болон оюуны 
өмчийн эрх  

7.1 Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, 
худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн 
эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч 
этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж 
холбогдон гарах зардлыг хариуцна.   

 
8. Гүйцэтгэлийн  
      баталгаа  

8.1 Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дүн бүхий 
гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 
мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор захиалагчид 
өгнө.  

 
 8.2 Нийлүүлэгч гэрээний ажлаа дуусгаж чадаагүйгээс захиалагчид 

учрах хохирлыг нөхөж барагдуулахад уг баталгаа зориулагдана. 
Гэрээний гүйцэтгэлийг ГЕН-ийн 20.2-ын дагуу сунгахад 
нийлүүлэгч мөн хугацаагаар гүйцэтгэлийн баталгааны хүчинтэй 
хугацааг сунгана. 

 
 8.3 Гүйцэтгэлийн баталгаа нь гэрээний, эсхүл захиалагч хүлээн 

зөвшөөрөх чөлөөтэй хөрвөх валютаар захиалагч хүлээн 
зөвшөөрөх дараах төрлийн баталгаа байна. Үүнд: 

  



 

 

 

 (а)  Тендерийн баримт бичгийн Бүлэг VII-д заасан   маягтаар 
гаргасан банкны баталгаа, эсхүл 

 
(б)  Засгийн газрын бонд эсхүл 
 
(в)  Засгийн газрын хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаас  
 

 8.4 Нийлүүлэгч гэрээний ажлыг дуусгавар болгосноос хойш 30 
хоногийн дотор захиалагч гүйцэтгэлийн баталгааг хүчингүй 
болгоно. 

 
9. Шалгалт болон 

туршилт  
9.1 Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах 

зорилгоор захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, 
турших эрхтэй.  

  
 Гэрээний тусгай нөхцөлд эсвэл техникийн тодорхойлолтод 

захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. 
Захиалагч шалгалт, туршилт хийхээр томилсон төлөөлөгч(д)ийг 
нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.  

  
10. Баглаа боодол

  
10.1 Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, 

муудахаас урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор гэрээнд 
заасны дагуу хангана. Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн 
хатуу нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, 
хүйтэн болон гэрэл, чийг зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. 
Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн 
цэгийн алслагдсан байдал, түүнчлэн тээвэрлэлтийн цэг бүрт 
ачих буулгах хангалттай төхөөрөмж байхгүй зэргийг харгалзсан 
байна. 

 
 10.2 Баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, 

баримт бичгийг бэлтгэхдээ гэрээнд, түүний дотор гэрээний 
тусгай нөхцөлд заасан шаардлага болон захиалагчийн тухайн 
үед өгөх зааварчилгааг чанд мөрдөнө. 

 
11. Барааны 

нийлүүлэлт ба  
баримт бичгийн 
бүрдүүлэлт 

11.1 Нийлүүлэгч техникийн тодорхойлолтын шаардлагын дагуу 
барааг нийлүүлнэ. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн 
тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг 
заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих 
стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн 
сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч гэрээний тусгай 
нөхцөлд заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт 
бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ.  

 
 11.2 Гэрээнд хэрэглэсэн CIP /СИП/, EXW /ИКСБ/, FOB /ФОБ/, 

FCA/ФСА/, CIF /СИФ/ болон бусад худалдааны нэр томьёог 
Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын 
худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн 
хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно. 

 
12. Даатгал  12.1 Үйлдвэрлэх, худалдаж авах, тээвэрлэх, нийлүүлэх, хадгалах, 

болон хүргэх үед гарч болох алдагдал, гэмтэлтэй холбоотой 
эрсдэлээс хамгаалж бүх барааг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан 
хэлбэрээр даатгуулна.  

 
13. Дагалдах 

үйлчилгээ 
13.1 Нийлүүлэгч ГТН-д заасан дагалдах үйлчилгээг гүйцэтгэнэ. 



 

 

 

 13.2 Хэрэв гэрээний үнэд тусгагдаагүй бол дагалдах үйлчилгээний 
зардлыг талууд харилцан тохиролцож нийлүүлэгчид төлнө.Энэ 
зардал нь захиалагчийн бусад гүйцэтгэгчид төлсөн ижил төстэй 
үйлчилгээний зардлаас хэтрэхгүй байна.  

 
14. Чанарын 

баталгаа,  
14.1 Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь шинэ үйлдвэрлэгдсэн, 

өмнө ашиглагдаагүй бөгөөд үйлдвэрлэсэн болон хүчинтэй байх 
хугацааг хангасан байна. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол гэрээний 
дагуу нийлүүлэгдэх бараа, үйлчилгээ нь нийлүүлэгдэх үед 2 
жилээс дээш хадгалалтын хугацаатай барааны (5/6) нь өнгөрөөгүй, 
2 ба түүнээс доош хадгалалтын хугацаатай барааны хувьд (3/4) нь 
өнгөрөөгүй болохыг нийлүүлэгч баталгаажуулна.  

 
 Мөн гэмтэл согоггүй бөгөөд гэрээний нөхцөлүүд болон техникийн 

тодорхойлолтод бүрэн нийцсэн, эрх бүхий байгууллагаас 
чанарын шаардлага хангаагүй үндэслэлээр хэрэглээнээс 
хасагдаагүй, орчин үеийн шинэлэг ололтуудыг агуулсан байна.  

 
 14.2 Захиалагч энэхүү баталгааны дагуу гарах гомдлыг нийлүүлэгчид 

бичгээр нийлүүлэгдсэнээс хойш 3 сарын дотор мэдэгдэнэ. 
Нийлүүлэгч энэхүү мэдэгдлийг хүлээн аваад гэмтэл согогтой 
барааг үнэ төлбөргүй солино. 

 
15. Төлбөр  15.1 Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн хэлбэр, 

нөхцөлийг гэрээний тусгай нөхцөлд дурьдана.  
 

 15.2 Нийлүүлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн 
тухай бараа нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлийг захиалагчид хүргүүлнэ. 
Уг гүйцэтгэлд нийлүүлсэн бараа үйлчилгээний нэхэмжлэх, ГЕН-
ийн 11 дүгээр зүйлд заасан шаардлагатай баримт бичгийг 
хавсаргана.  

 
 15.3 Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 45 

хоногийн дотор шуурхай хийнэ. 
 

 15.4 Гэрээний дагуу гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрийг тендерийн маягтад 
дурдсан   валютаар хийнэ. 

 
16. Үнэ  16.1 Гэрээний дагуу хүргэсэн бараа болон гүйцэтгэсэн үйлчилгээний 

үнийг нэхэмжлэхдээ нийлүүлэгч өөрийн тендерт санал болгосон 
үнийг баримтлана. Гэрээний тусгай нөхцөлийн үнэ тохируулах 
нөхцөлийн дагуу үнийг тохируулах, эсхүл ГЕН-ийн 17 дугаар 
зүйлийн дагуу захиалгыг өөрчлөхөд тендерт санал болгосон үнэ 
өөрчлөгдвөл, өөрчлөгдсөн үнийг баримтлана.  

 
17. Захиалгыг 

өөрчлөх  
17.1 Захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээний 

ерөнхий цар хүрээнд багтаан дор дурдсан нэг буюу түүнээс дээш 
зүйлийн захиалгыг өөрчлөх эрхтэй:  

 
 (a) гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааг захиалагчид зориулан 

тусгайлан үйлдвэрлэсэн байхаар техникийн 
тодорхойлолтыг өөрчлөх; 

 
 (б) тээвэрлэлтийн болон баглаа боодлын хэлбэр  
 
 (в) барааг хүргэх газар  
 



 

 

 

 (г) нийлүүлэгчийн гүйцэтгэх үйлчилгээ 
 

 17.2 Нийлүүлэгч нь захиалгын өөрчлөлтийн (цаашид өөрчлөлт гэх) 
улмаас гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх хугацаа болон үнэд 
үзүүлэх нөлөөг (хэрэв нөлөөлөх бол) харгалзан түүний зардлын 
нарийвчилсан тооцоо, хэрэгжүүлэх хуваарийг өөрчилнө. 
Өөрчлөлттэй холбоотой аливаа гомдол, саналыг захиалгыг 
өөрчлөх мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор 
захиалагчид гаргана.  

 
18. Гэрээнд нэмэлт 

өөрчлөлт 
оруулах 

18.1 ГЕН-ийн 17-т зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний нөхцөл, 
болзлыг засварлах, эсхүл өөрчилж болохгүй. Зайлшгүй 
шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж талууд гарын 
үсэг зурна.  

 
19. Гэрээний 

үүргийг 
шилжүүлэх  

 

19.1 Ямарч тохиолдолд гэрээний үүргийг гуравдагч этгээдэд 
шилжүүлэхийг хориглоно. 

20. Гүйцэтгэлийн 
хугацаа сунгах  

20.1 Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан 
бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.  

 
 20.2 Гэрээний хэрэгжилтийн явцад гүйцэтгэгч болон түүний туслан 

гүйцэтгэгч бараа, үйлчилгээг хугацаанд нь нийлүүлэхэд 
урьдчилан тооцоогүй нөхцөлийн улмаас хугацаа алдах байдал 
үүссэн бол захиалагчид шалтгаан, үргэлжлэх хугацааг бичгээр 
шуурхай мэдэгдэнэ. Мэдэгдлийг авсан даруй захиалагч байдлыг 
үнэлж гүйцэтгэгчийн ажлын хуваарийг сунгах шийдвэрийг 
алданги оногдуулах эсхүл оногдуулахгүй нөхцөлтэйгээр гаргаж 
гэрээнд өөрчлөлт оруулна.    

 
 20.3 ГЕН-ийн 23-т өөрөөр заагаагүй бол гүйцэтгэгчийн нийлүүлэлттэй 

холбоотой үүргийн биелэлтийг хангуулах үүднээс ГЕН-ийн 21-д 
заасны дагуу алданги оногдуулна. ГЕН-ийн 20.2-т гүйцэтгэлийн 
хугацааг алданги оногдуулахгүйгээр сунгахаар тохирсон бол энэ 
заалт хамаарахгүй.  

 
21. Алданги 

оногдуулах  
21.1 ГЕН-ийн 23 дугаар зүйлд өөрөөр заагаагүй бол, захиалагч 

нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн 
үйлчилгээний гэрээний үнийн гэрээний тусгай нөхцөлд заасан 
хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр 
хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн гэрээний тусгай 
нөхцөлд заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. Дээд хэмжээнд 
хүрсэн тохиолдолд захиалагч гэрээг ГЕН-ийн 22 дугаар зүйлийн 
дагуу цуцлах асуудлыг хөндөж болно.  

 
22. Үүргээ 

биелүүлээгүйг-
ээс гэрээг 
цуцлах  

22.1 Захиалагч дор дурдсан нөхцөл байдлын аль нэг нь үүссэн 
тохиолдолд гэрээний дагуу зөрчлийг арилгах бусад эрх, үйл 
ажиллагаагаа үл хөндөн нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр 
гэрээг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй:  

 
 (a) Нийлүүлэгч аль нэг болон бүх барааг гэрээнд заасан эсвэл 

20 дугаар зүйлийн дагуу сунгасан хугацаанд хүргэж 
чадаагүй; 

 
 (б) Бараа нь гэрээнд заасан техникийн тодорхойлолтын 

шаардлагыг хангаагүй; эсхүл 



 

 

 

 
 (в) ГТН-д заасан хугацаанд тухайн барааны бүртгэлийн 

гэрчилгээ болон бусад баримт бичгийг ирүүлээгүй бол. 
 
(г) Нийлүүлэгч тендер шалгаруулалтад оролцох, гэрээ 

байгуулах, хэрэгжүүлэхдээ авилгал, залилан мэхлэх үйл 
ажиллагаанд холбогдсон нь шүүх, эсхүл холбогдох 
байгууллагаар тогтоогдсон бол захиалагч түүнд гэрээ 
байгуулах эрх олгохгүй бөгөөд нэгэнт гэрээ байгуулах эрх 
олгогдсон, эсхүл гэрээ байгуулагдсан бол түүнийг цуцална.  

 
 (д) Нийлүүлэгч гэрээний бусад үүргээ биелүүлээгүй; 
 

 22.2 ГЕН-ийн 22.1-ийн дагуу гэрээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн 
цуцалсан тохиолдолд нийлүүлэгдээгүй барааг тохиромжтой гэж 
үзсэн нөхцөлөөр захиалагч худалдан авах эрхтэй ба үүнтэй 
холбогдон гарсан нэмэлт зардлыг нийлүүлэгч хариуцна. Энэ 
зүйлийг үл харгалзан нийлүүлэгч гэрээний цуцлагдаагүй хэсгийг 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 

 
23. Гэнэтийн болон 

давагдашгүй 
хүчний нөхцөл 
байдал  

23.1 ГЕН-ийн 20, 21 ба 22-т заасныг үл харгалзан, гэнэтийн болон 
давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас хугацаа 
алдсан эсхүл гэрээгээр хүлээсэн бусад үүргээ биелүүлэх 
боломжгүй болсон гүйцэтгэгч гүйцэтгэлийн баталгаа, алданги, 
эсхүл үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээ цуцлагдах хариуцлагыг 
хүлээхгүй.  

 
 23.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэн 

тохиолдолд нийлүүлэгч нь энэ нөхцөл байдал болон үүссэн 
шалтгааны талаар захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. 
Захиалагч бичгээр өөрөөр зааварлаагүй бол нийлүүлэгч 
гэрээний үүргээ боломжтой хэмжээнд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, 
гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлаас үл 
шалтгаалан гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит арга замыг хайна. 

 
24. Төлбөрийн 

чадваргүй 
болсны улмаас 
гэрээг цуцлах  

24.1 Нийлүүлэгч дампуурах, эсхүл бусад хэлбэрээр төлбөрийн 
чадваргүй болсон бол захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр 
мэдэгдсэнээр гэрээг хэдийд ч цуцлах эрхтэй. Ингэхдээ захиалагч 
нийлүүлэгчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхгүй. Гэвч ийнхүү 
цуцалсан нь захиалагчид үүссэн эсвэл ирээдүйд үүсэх аливаа 
эрх, үйл ажиллагааг хөндөхгүй.  

 
25. Захиалагчийн 

шаардлагаар 
гэрээг цуцлах  

25.1 Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд нийлүүлэгчид бичгээр 
мэдэгдэж гэрээг хэдийд ч бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн цуцлах 
эрхтэй. Захиалагч мэдэгдэлдээ өөрийн шаардлагаар гэрээг 
цуцлах болсныг болон гэрээний аль хэсгийг, хэзээнээс цуцалж 
буйг заавал дурдана.  

 
 25.2 Мэдэгдэл нийлүүлэгчид очсоноос хойш 30 хоногийн дотор 

тээвэрлэхэд бэлэн болсон барааг захиалагч гэрээнд заасан үнэ 
болон бусад нөхцөлөөр худалдаж авна. Үлдэх барааны хувьд 
захиалагч дор дурдсан сонголтын аль нэгийг, эсхүл хоёуланг 
хэрэгжүүлнэ: 

 



 

 

 

 (a) үлдэх барааны одоогоор бэлэн болсон аливаа хэсгийг 
гэрээнд заасан үнэ, бусад нөхцөлөөр авах, болон/эсхүл 

 
 (б) үлдэх барааг цуцлах ба нийлүүлэгчийн хагас бэлэн болсон 

бараа, гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор худалдаж авсан 
материал, эд ангийн хэлэлцэж тохирсон үнийг төлнө. Энэ 
дүнд захиргааны зардлын болон ашгийн зохих хэмжээг 
оруулж тооцно.  

26. Маргааныг 
шийдвэрлэх  

26.1 Захиалагч болон нийлүүлэгчийн хооронд гэрээтэй холбогдож 
гарч болох маргааныг зөвшилцөл болон албан бус хэлэлцээрээр 
шийдэхийг хичээнэ. 

 
 26.2 Дээрх хэлэлцээр 30 хоног үргэлжлэхэд гэрээний маргааныг 

талууд шийдэж чадахгүй бол аль ч тал гэрээний тусгай нөхцөлд 
заасны дагуу шүүхэд хандах эрхтэй.  

 
27. Гэрээнд 

ашиглах хэл  
27.1 Гэрээ нь ГТН-д заасан хэл дэр бичигдэнэ. ГЕН-ийн 28-д өөрөөр 

заагаагүй бол энэ хэл дээр бичигдсэн гэрээний хувилбарыг 
гэрээг тайлбарлахад мөрдөнө. Гэрээний дагуу талуудын 
харилцах баримт бичиг нь энэ хэл дээр байна. 

 
28. Гэрээнд 

мөрдөх хууль 
 

28.1 ГТН-д заагаагүй бол Гэрээ нь Монгол улсын хуулийг мөрдөнө. 
 

29. Мэдэгдэл 29.1   Талууд гэрээтэй холбогдсон мэдэгдлийг бичгээр болон факсаар 
ГТН-д заагдсан хаягаар хүргүүлнэ.  

 
 29.2 Мэдэгдэлийг түүний хүргэгдсэн өдөр эсхүл түүнд заасан 

хүчинтэй хугацааны аль сүүлчийн өдрөөс хүчинтэй гэж үзнэ.  
 

30. Татвар болон 
хураамж  

30.1 Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн гаднаас нийлүүлэх бараанд 
Монгол улсын гадна оногдуулсан бүх төрлийн татвар, 
хураамжийг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.  

 
 30.2 Дотоодоос нийлүүлэх бараанд захиалагчид нийлүүлэгдэх 

хүртлэх хугацаанд түүнд оногдуулсан бүх төрлийн татвар, 
хураамжийг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна. 

 
 



 

 

 

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ 
 
 

Гэрээний тусгай нөхцөл бэлтгэх санамж 
 

ТШӨХ-ийн нэгэн адил энэ бүлэг нь Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн холбогдох 
зүйлүүдэд хамаарах тухайлсан мэдээллээр захиалагчийг хангах, түүнд туслах 
зорилготой бөгөөд худалдан авах ажиллагаа тус бүрт зориулж бэлтгэнэ.  

 
Энэ бүлгийн заалтууд нь Бүлэг VI ГЕН-ийн нэмэлт болох бөгөөд тухайн худалдан 

авах бараа, салбар болон захиалагчийн тодорхой нөхцөл байдалтай холбогдуулж 
гэрээний шаардлагуудыг тодорхойлдог.  

 
Гэрээний тусгай нөхцөлүүд нь гэрээний ерөнхий нөхцөлүүдийн нэмэлт хэсэг болно.  
 
Эдгээр нөхцөлүүдийн заалт хоорондоо зөрчилдвөл энэхүү гэрээний тусгай нөхцөлд 

заасныг баримтална.  
 
Гэрээний тусгай нөхцөл бүрийн өмнө ГЕН-ийн холбогдох заалтын дугаарыг 

харуулсан болно.  
 
[Гэрээний тусгай нөхцөлд оруулсан жишиг заалтууд нь түүнийг боловсруулахад 

зааварчилгаа болгож харуулах зорилготой бөгөөд тухайн худалдан авах ажиллагааны 
онцлогоос хамааран өөрчлөгдөж болно.] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ  
 

8. Тодорхойлолт  (ГЕН-ийн Зүйл 1) 

ГЕН 1.1 (и) Захиалагч нь [Өмнөговь Эрүүл мэндийн газар]. 

ГЕН 1.1 (о) Нийлүүлэгч нь [ нийлүүлэгчийн нэр] 

ГЕН 1.1 (н) Байршил: [Байршлын хаяг]. 

ГЕН 1.1 (e) Ашиглагч байгууллага: Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний төв, сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл 
мэндийн төв]. 

Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээг дараах 2 янзаар 
байгуулна. 

-  Эрүүл  мэндийн газар 3 сум дундын эмнэлэг, 11 сумын эрүүл 
мэндийн төв  болон нийлүүлэгч хоорондын гэрээ   

- Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв нийлүүлэгч хоорондын гэрээ 

2. Үйлчлэх хүрээ  (ГЕН-ийн Зүйл 2) 

ГЕН 2  “ГЕН-ийн 2-т хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй”  

3. Барааны гарал үүслийн улс (ГЕН-ийн Зүйл 3) 

ГЕН 3  “ГЕН-ийн 3-т хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй” 

4. Стандарт  (ГЕН-ийн Зүйл 4) 

ГЕН 4  “ГЕН-ийн 4-т хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй” 

5. Гэрээний  баримт бичгийг хэрэглэх (ГЕН-ийн Зүйл 5) 

ГЕН 5  “ГЕН-ийн 5-т хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй”  

6. Барааны бүртгэлийн гэрчилгээ (ГЕН-ийн Зүйл 6) 

ГЕН 6.1 Гэрээгээр нийлүүлэгдэх эм нь Монгол улсын эм, урвалж оношлуурын 
бүртгэлд бүртгэгдсэн байна. 

7. Оюуны өмчийн эрх (ГЕН-ийн Зүйл 7) 

ГЕН 7  “ГЕН-ийн 7-д хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй” 

8. Гүйцэтгэлийн баталгаа  (ГЕН-ийн Зүйл 8) 

ГЕН 8.1  Гүйцэтгэлийн баталгаа шаардахгүй 

ГЕН 8.4 [Гүйцэтгэлийн баталгааг хүчингүй болгох бусад нөхцөлүүд байгаа 
бол  бичнэ ] 

9. Шалгах болон турших   (ГЕН-ийн Зүйл 9) 

ГЕН 9.1 [Шалгах болон туршихад тавигдах бусад шаардлагыг бичнэ ] 

10.  Баглаа боодол   (ГЕН-ийн Зүйл 10) 

ГЕН 10.2 Баглаа боодолд тавигдах нэмэлт шаардлагыг оруулах эсхүл  “нэмэлт 
шаардлагууд нь Техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан”  

11. Барааны нийлүүлэлт болон  баримт бичгийн бүрдүүлэлт  (ГЕН-ийн Зүйл 11) 

ГЕН 11.1  Монгол улсын дотроос нийлүүлэх барааны хувьд: 

Гүйцэтгэгч бараа ачуулснаас хойш 4 цагийн дотор захиалагчид утсаар 
мэдэгдэх ёстой ба дор жагсаасан  баримт бичгийг эм бараатай хамт  
захиалагчид ирүүлнэ.  Үүнд: 



 

 

 

1. Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж 
болон нийт үнийг заасан, гарын үсэг, тамга тэмдэгээр 
баталгаажуулсан нийлүүлэгчийн нэхэмжлэхийг 14 сумаар ялган 
бичих. /Техникийн тодорхойлолтод заасан нийт дүн 14 суманд 
хуваагдана./  

2. Шалгалт туршилт шаардсан бол сонгогдсон эрх бүхий 
байгууллагаас нийлүүлэгчид гаргаж өгсөн шалгалтын 
гэрчилгээний хуулбар хувь;  

3. Бараа нийлүүлэх, төлбөр хийхтэй холбогдсон тухайн худалдан 
авах ажиллагаанд хамаарах бусад шаардлагатай  баримт бичиг  

4. “ДЭМБ-ын олон улсын худалдаанд гарч байгаа эмийн 
бүтээгдэхүүнд олгох сертификатын схем”-д нийцсэнийг гэрчлэх 
цувралын гэрчилгээний хуулбар 

5. Овор ихтэй болон хадгалалтын онцгой эм барааны хувьд зайлшгүй 
өөрийн унаагаар хүргэх боломтой байх 

Санамж: Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн баримт бичиг нь гэрээний 
шаардлагад нийцэхгүй бол төлбөрийг ГТН-ийн 9 (ГЕН 9)-ийн 
дагуу хийх шалгалт туршилтын дүнг үндэслэн төлнө.   

12. Даатгал  (ГЕН-ийн Зүйл 12) 

ГЕН 
12.1
  

Гэрээ нь CIP үнэд үндэслэсэн тохиолдолд даатгал нь “агуулахаас 
агуулахад” дайн болон ажил хаялтыг оруулсан “бүх эрсдэл” нөхцөлтэй, 
CIP үнийн 110 %-ийн дүнтэй байна.    

13. Дагалдах үйлчилгээ (ГЕН-ийн Зүйл 13) 

ГЕН 
13.1  

Шаардлагатай дагалдах үйлчилгээг заана: 

[Жишиг заалт] 

(a) Нийлүүлэгч барааг Монгол Улсад хэрэглэхэд шаардагдах 
бүх тусгай зөвшөөрөлийг авсан байна. Үүнд гарах зардлыг 
гэрээний үнэд багтсан гэж үзнэ.  

(b) Нийлүүлэгч техникийн тодорхойлолтод заасан эдгээр 
дагалдах үйлчилгээг гүйцэтгэнэ. [Техникийн 
тодорхойлолтын дагалдах үйлчилгээг дурдсан хэсгийг 
оруулах ] 

14. Чанарын баталгаа (ГЕН-ийн Зүйл 14) 

ГЕН 
14.1  

[Шаардлагатай холбогдох заалтыг  оруулах эсхүл: “ГЕН-ийн 14.1-т 
хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй”гэж бичих ] 

ГЕН 14.2 Гэмтэлтэй барааг солих хугацаа: [15 хоног]. 

15. Төлбөр  (ГЕН-ийн Зүйл 15) 

ГЕН 15.1 & 15.4 [Жишиг заалт] 

Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэгчид хийх төлбөрийг дараах нөхцөлөөр 
хийнэ.  

Монгол улсын гаднаас санал болгосон барааны төлбөр: 

Гадаад валютаар хийх төлбөр нь [гэрээний үнийн валютыг оруулах ]-
аар дараах байдлаар төлөгдөнө: 

6. Урьдчилгаа төлбөр: Гэрээний үнийн 10 хувьтай тэнцэх дүнг 
гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 30 хоногийн дотор 
нийлүүлэгчийн гаргаж ирүүлсэн нэхэмжлэх \Захиалагчийн нэр, 
хаягийг бичиж, барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг 



 

 

 

заасан, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна\, 
урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа зэргийг  үндэслэн төлнө. 
Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа нь тендерийн баримт бичгийн 
Бүлэг VII-д заасан маягтын дагуу байна. 

 

7. Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр: Бараа ачигдсаны дараа 
барааны гэрээний үнийн 80 хувьтай тэнцэх дүнг ГЕН-ийн 11 дүгээр 
зүйлд заасан  баримт бичгийг үндэслэн буцаан үл дуудах баталгаат 
аккредитивээр төлнө. 

 

8. Барааг хүлээн авахад төлөх: Ирсэн барааны гэрээний үнийн 10 
хувьтай тэнцэх дүнг бараа ирснээс хойш 30 хоногийн дотор 
нэхэмжлэх (Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, барааны нэр, тоо 
ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан, гарын үсэг, тамга тэмдгээр 
баталгаажуулсан байна)  болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай 
актыг үндэслэн төлнө. 

Төгрөгөөр хийх төлбөр нь нэхэмжлэх (Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, 
барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан, гарын үсэг, 
тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна)  болон захиалагчийн бараа 
хүлээн авсан тухай акт ирснээс хойш 30 хоногийн дотор төлөгдөнө.  

Монгол улсын дотроос санал болгосон барааны төлбөр: 

Монгол улсын дотроос нийлүүлсэн барааны төлбөр нь [гэрээний үнийн 
валютыг оруулах ]-аар дараах байдлаар хийгдэнэ. Үүнд: 

1. Урьдчилгаа төлбөр: Гэрээний үнийн 10 хувьтай тэнцэх дүнг 
гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 30 хоногийн дотор нийлүүлэгчийн 
гаргаж ирүүлэх нэхэмжлэх (Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, барааны 
нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан, гарын үсэг, тамга 
тэмдгээр баталгаажуулсан байна)  урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа 
зэргийг  үндэслэн төлнө. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа нь 
тендерийн баримт бичгийн Бүлэг VII-д заасан маягтын дагуу байна. 

 

2. Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр: Бараа ачигдсаны дараа 
барааны гэрээний үнийн 80 хувьтай тэнцэх дүнг гэрээний ерөнхий 
нөхцөлийн 11 дүгээр зүйлд заасан  баримт бичгийг үндэслэн 
гүйцэтгэгчийн дансаар төлнө. 

 

3.  Барааг хүлээн авахад төлөх: Ирсэн барааны гэрээний үнийн 10 
хувьтай тэнцэх дүнг бараа ирснээс хойш 30 хоногийн дотор нэхэмжлэх 
(Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж 
болон нийт үнийг заасан, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан 
байна)  болон захиалагчийн барааг хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн 
төлнө. 

[Тухайн худалдан авах ажиллагааны онцлог, бусад шаардлагыг 
үндэслэн хувиудыг өөрчилж болно.] 

16. Үнэ  (ГЕН-ийн Зүйл 16) 

ГЕН 16.1 Гэрээний хэрэгжилтийн явцад үнэ тогтмол байна.  

17. Захиалгыг өөрчлөх  (ГЕН-ийн Зүйл 17) 



 

 

 

ГЕН 17 “Шаардлагатай тохиолдолд үнийн дүнд тааруулан захиалгыг 
өөрчилж болно 

18. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах (ГЕН-ийн Зүйл 18) 

ГЕН18 “ГЕН-ийн 18-т хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй” 

19. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх (ГЕН-ийн Зүйл 19) 

ГЕН 19 [ “ГЕН-ийн 19-т хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй” 

20. Хугацаа сунгах (ГЕН-ийн Зүйл 20) 

ГЕН 20  “ГЕН-ийн 20-т хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй”гэж бичих  

21. Алданги оногдуулах  (ГЕН-ийн Зүйл 21) 

ГЕН 21.1 Санамж: Алдангийн хувь нь долоо хоногт гэрээний үнийн 0.5 хувиас 
хэтрэхгүй,  

22. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах  (ГЕН-ийн Зүйл 22) 

ГЕН 22 [ “ГЕН-ийн 22-т хамаарах нөхцлийн дагуу гэрээг цуцална”] 

23. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал  (ГЕН-ийн Зүйл 23) 

ГЕН 23 [Тухай бүр албан бичгээр мэдэгдэж байх] 

24. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах  (ГЕН-ийн Зүйл 24) 

ГЕН 24 [гэрээг цуцална] 

25. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах (ГЕН-ийн Зүйл 25) 

ГЕН 25 [эрхтэй] 

26. Маргааныг шийдвэрлэх   (ГЕН-ийн Зүйл 26) 

ГЕН 26  “ГЕН-ийн 26-д хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй” 

27. Гэрээнд ашиглах хэл  (ГЕН-ийн Зүйл  27) 

ГЕН 27.1 [Монгол хэл ] 

28. Гэрээнд мөрдөх хууль(ГЕН-ийн Зүйл 28) 

ГЕН 28.1 Гэрээнд Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мөрдөнө 

29. Мэдэгдэл (ГЕН-ийн Зүйл 29) 

ГЕН 29.1 ГЕН-ийн 26-д хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй 

30. Татвар, хураамж (ГЕН-ийн Зүйл  30) 

ГЕН 30  “ГЕН-ийн 30-д  хамаарах тусгай нөхцөл байхгүй”гэж бичих ] 

 



 

 

 

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ 
ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ 

   
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] 
гэрээ. 
Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний 

дугаар] 
 

 
 
 
 

   ............................... хот/аймаг 
 

 Нэг талаас [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас 
[нийлүүлэгчийн нэр] (цаашид “нийлүүлэгч” гэх)  дараах зүйлийг харилцан тохиролцож  
_____ оны ___ сарын ____-ний өдөр энэхүү  ГЭРЭЭГ  (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав. 
1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг 
зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач 
холбогдол оршино. 

 
2. Захиалагч нь [гэрээний нэр, дугаар]-г (цаашид “бараа” гэх) [гэрээний үнийг тоогоор 

болон үсгээр] (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн 
тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл 
болно. 

 
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг ____________ төгрөгийн төвлөрсөн төсвийн 

хөрөнгөөр, ____________ төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, ____________ 
төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ. 

 
4. Нийлүүлэгч нь _____________________________________________________ нэр 

төрлийн барааг 2021 оны 04 дугаар сарын 01-нээс 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ны 
өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө. 

5. Дор дурдсан бичиг баримт нь гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” 
гэх). Үүнд: 

 
 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; 
 Бусад шаардлагатай баримт бичиг9; 
 Тендер ба үнийн хуваарь; 
 Гэрээний тусгай нөхцөл; 
 Гэрээний ерөнхий нөхцөл; 
 Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь; 

                Санхүүжилтийн хуваарь. 
Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн 
тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт 
бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч 
шийдвэрлэнэ. 

                                                 
9  Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нєхцєлд оруулсан зайлшгїй шаардлагатай нэмэлт, єєрчлєлтїїд.  

БАТЛАВ. 

ЗАХИАЛАГЧ                

  

 (Тамга, тэмдэг) 

__________________ 

(Гарын үсэг) 

 

ХЭРЭГЛЭГЧ 

  

 (Тамга, тэмдэг) 

__________________ 

(Гарын үсэг) 

 

НИЙЛҮҮЛЭГЧ           

  

 (Тамга, тэмдэг) 

__________________ 

(Гарын үсэг) 

 



 

 

 

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү 
гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог 
арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна. 

7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог 
арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу 
төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг хариуцлага 
хүлээж байна. 

8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан 
болон факсаар харилцана. 

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 

 

[Албан тушаал, нэр] 
[Гарын үсэг]________________________ 

 

ТАМГА 
 

[Захиалагчийн хаяг]  

[Утас/факсын дугаар] 

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] 

 

 

     ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 

 

[Албан тушаал, нэр] 
[Гарын үсэг]________________________ 

 

ТАМГА 
 

[Захиалагчийн хаяг]  

[Утас/факсын дугаар] 

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] 

 

 

     НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 

 

[Албан тушаал, нэр] 
[Гарын үсэг]________________________ 

 

ТАМГА 
 

[Захиалагчийн хаяг]  

[Утас/факсын дугаар] 

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар] 

 

 



2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Аллопуринол 100 мг шахмал шахмал 600 0 250 200 150

2 Альбумин 20%-100.0 фл 20 5 5 5 5

3 Альбумин 20%-50 фл 15 5 5 5 0

4 Атропин сульфат 0.1%-1.0 ампул 430 130 80 125 95

5
Гепатит Б 

иммуноглобулин
100ОУН 0.5мл амп 16 4 4 4 4

6 Диклофенак 75мг капсул ширхэг 3,060 820 750 780 710

7 диклофенак шахмал, 50мг ширхэг 5,500 1,500 1,500 1,000 1,500

8 Дротаверин 40мг-2мл амп 2,050 575 425 545 505

9 Залтирон ам 40 10 10 10 10

10 Ибупрофен 200мг ширхэг 1,030 220 240 290 280

11 Изофлуран Аэрозол  250мл флакон 19 5 6 3 5

12 Индометацин 25мг ширхэг 2,990 890 680 740 680

13 Интерлейкин 0.25мг-1мл амп 24 6 6 6 6

14 Интерлейкин 0.5мг-1мл амп 18 3 6 3 6

15 Интерлейкин 1мг-1мл амп 9 3 3 3 0

16 Кетамин 50мг/10мл флакон 57 0 35 0 22

17 Кетопрофен 100мг ширхэг 1,460 380 340 360 380

18 Кетопрофен 100мг лаа ширхэг 220 78 66 32 44

19 Кетопрофен 150мг шахмал ширхэг 1,740 440 400 400 500

20 Кодейн фосфат 30мг ширхэг 140 30 40 20 50

21 Кофеин цитрат 20мг/мл-1мл ампул 385 90 105 95 95

22 Метотрексат т\уусмал, 25мг флакон 29 8 8 8 5

23 Мефенамины хүчил 500мг шахмал 400 100 100 100 100

24 Мидазолам 1мг/мл-5мл ам 30 10 10 10 0

25 Морфин  (гидрохлорид)  10мг/мл-1мл      ампул 1,465 345 390 350 380

26 Морфин  (сульфат) шахмал  30мг ширхэг 570 120 210 120 120

27 Морфин  (сульфат) шахмал, 10мг,  ширхэг 110 10 0 100 0

28 Папаварин г/х лаа ширхэг 1,020 280 280 260 200

29 Парацетамол 125 мг лаа ширхэг 1,660 390 380 470 420

30 Парацетамол 500мг ширхэг 2,880 260 200 1,240 1,180

31 Парацетамол 10мг/мл-100мл флакон 28 4 4 5 15

32 Петидиний гидрохлорид 5%-2мл ампул 40 10 10 10 10

33 Пропофол 1%-20мл ампул 240 50 70 50 70

34 Суксаметионум 2мл ампул 270 50 90 50 80

35 Сульфасалазин 500мг шахмал 550 200 100 150 100

36 Тиопентал натри 1гр т/нунтаг флакон 270 50 90 50 80

37 Толперизон шахмал150 мг ширхэг 2,220 570 540 540 570

38 Трамадол Т/уусмал 100мг/2мл ампул 3,600 890 895 915 900

39 Трамадол шахмал 50мг ширхэг 1,180 290 310 310 270

40 Фентанил  0.005%-2мл       ампул 2,150 535 540 535 540

41
Хүний хэвийн 

иммуноглобулин Ж
50мг/мл-50мл фл 8 2 2 2 2

42 Эфедрин гидрохлорид т/уусмал, 30мг/мл-1мл ампул 310 85 75 75 75

БАГЦЫН ДҮН 38,853 9,453 9,260 9,976 10,164

                                                                                       БАТЛАВ.

                                                                                       ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 

                                                                                      ДАРГА                         Ц.ӨНӨРЖАРГАЛ

Захиалгы

н нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Өмнөговь аймаг Эрүүл мэндийн газар.   БОЭТ, СЭМТ-д 2021-2022 онд шаардлагатай эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын  захиалга,  улирлын хуваарь              

БАГЦ-1. Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, хавдрын эмчилгээ



2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Актовегин тарилгын уусмал  80мг-2,0 ампул 2,950 825 700 750 675

2 Актовегин 200мг- 5мл ампул 1,290 360 315 280 335

3 Аллилэстренол 5мг таб 600 150 150 150 150

4 Галоперидол т/уусмал 5мг/мл-1мл ампул 189 72 45 40 32

5 Гексопреналин /Гинипрал/ 500мкг шахмал ширхэг 655 175 190 120 170

6 Гексопреналин /Гинипрал/ 10мкг-2мл ампул 310 100 30 95 85

7 Диазепам т/уусмал 5мг/мл-2мл ампул 2,100 470 565 545 520

8 Диазепам шахмал 5мг ширхэг 1,215 315 330 330 240

9 Дроперидол т/уусмал 0,25%-5мл ампул 400 90 107 94 109

10 Зирепин /оланзапин/ 10 мг ширхэг 896 224 224 224 224

11 Кветиапин 100 мг таб 200 50 50 50 50

12 Кломипрамин 25 мг таб 100 25 25 25 25

13 Кортексин 10мг  хуурай бодис флакон 500 130 130 110 130

14 Метилэргометрин 0.2 % - 1мл ампул 240 95 85 30 30

15 Мизопростол 200мкг  шахмал ширхэг 1,311 330 327 327 327

16 Мифепристон шахмал  0.2г ширхэг 800 206 198 198 198

17 Неостигмин 500мкг/1мл ампул 200 60 50 50 40

18 Окситоцин т/уусмал 5ОУН/мл-1мл ампул 21,210 5,555 5,555 4,555 5,545

19 Пирацетам+циннаризин капсул 400мг+25мг ширхэг 2,040 610 390 610 430

20 Тригексифенидил 2мг таб 120 40 40 40 0

21 Фенобарбитал 5мг ширхэг 1,860 480 460 480 440

22 Фенобарбитал  100мг ширхэг 1,300 270 390 270 370

23 Флуоксетин 20мг таб 90 30 30 30 0

24 Хлорпромазин 25мг/мл-2мл ампул 218 73 50 30 65

25 Прогестерон 100 мг таб 224 56 56 56 56

26 Церобролизин 2мл ампул 2,200 570 520 570 540

27 Цитиколин 500мг ширхэг 1,700 430 420 430 420

28 Цитиколин 10мг/мл-100мл флакон 30 20 0 10 0

29 Цитофлавин 10 мл ампул 320 35 55 130 100

30 Эпидакрин 20мг шахмал 50 0 50 0 0

БАГЦЫН ДҮН 45,318 11,846 11,537 10,629 11,306

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Азитромицин  250мг капсул 510 140 80 140 150

2 Азитромицин  500мг капсул 1,380 160 590 100 530

3
Амоксициллин+Клавулон

ы хүчил 
375мг ширхэг 1,380 150 540 160 530

4 Ацикловер 5%-5,0 тюбик 51 16 11 14 10

5 Ацикловер 200 мг ширхэг 1,370 410 310 350 300

6 Ацикловер 400мг ширхэг 40 20 0 20 0

7 Бензатин пенциллин 2.4гр тарилгын нунтаг флакон 290 20 10 110 150

8 Бензилпенциллин 1гр флакон 370 70 100 50 150

9 Ванкомицин 1 гр флакон 340 50 120 50 120

 БАГЦ-2: Уналт, таталтын эсрэг эм, сэтгэц нөлөөт эмүүд, тархины цусан хангамж сайжруулах, 

дааврын бэлдмэлүүд

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

 БАГЦ-3: Халдварын эсрэг бэлдмэл, нянгийн эсрэг бэлдмэл, антибиотекууд  



10 Гентамицин /сульфат/ т/уусмал 80мг/мл-2мл ампул 10,770 970 3,130 3,490 3,180

11 Джозамицин 500мг шахмал 100 0 50 50 0

12 Доксациклин капсул, 100мг ширхэг 720 200 260 130 130

13 Кларитромицин 250мг ширхэг 190 50 50 30 60

14 Кларитромицин 500мг ширхэг 1,510 90 450 470 500

15 Клотримазол 20гр тюбик 60 10 20 10 20

16 Клотримазол 100мг лаа 80 20 20 20 20

17 Левофлоксацин 5мг/мл-100мл флакон 140 35 35 35 35

18 Меропенем 1гр фл 100 25 25 25 25

19 Метотрексат 2.5 мг таб 100 30 20 30 20

20 Метронидазол шахмал 500мг ширхэг 2,090 180 560 720 630

21 Нитроксолин   50мг бүрхүүлтэй шахмал ширхэг 11,250 3,050 2,650 2,850 2,700

22 Нитрофурантоин шахмал 50мг ширхэг 2,360 550 650 510 650

23 Осельтамивир 75мг 75мг капсул 310 40 100 50 120

24
Прокайн 

бензилпенициллин
т/нунтаг 1г (=сая ОУН)                    флакон 1,450 400 350 350 350

25 Рифаксимин 200 мг таб 200 50 50 50 50

26 Спектиномицин 
2гр  тарилгын нунтаг, 

найруулах уусмал 5мл
флакон 70 10 20 20 20

27 Тетрациклин 1%-5.0
Нүдний тосон түрхэц 1%-

5.0
тюбик 118 44 26 26 22

28 Тинидазаол 0.4%-100мл флакон 320 90 70 80 80

29 Цефадроксил 500 мг таб 400 100 100 100 100

30 Цефиксим 200мг ширхэг 100 50 50 0 0

31 Цефтазидим 1гр флакон 21 21 0 0 0

32 Цефтриаксон 1гр   Тарилгын нунтаг флакон 3,070 870 750 750 700

33 Ципрофлоксацин 2мг/мл-100мл флакон 410 140 70 130 70

34 Ципрофлоксацин
шахмал 250мг 

(гидрохлорид)
ширхэг 530 230 100 150 50

35 Цистон нийлмэл шахмал шахмал 1,660 480 460 420 300

36 Эритромицин 500мг бүрээстэй шахмал ширхэг 510 60 100 350 0

БАГЦЫН ДҮН 44,370 8,831 11,927 11,840 11,772

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Амитриптиллин шахмал 25мг ширхэг 3,000 850 750 750 650

2 Вилдаглиптон шахмал 50 мг ширхэг 560 140 140 140 140

3
Вилдаглиптон+ 

метформин
шахмал 50мг+850мг ширхэг 2,140 560 510 560 510

4 Вольпроны хүчил
 бүрхүүлтэй шахмал,300мг 

(вальпроат натри)
ширхэг 8,600 100 3,000 3,000 2,500

5 Галоперидол шахмал 5мг (деконат) ширхэг 100 50 50 0 0

6  Гликлазид + метформин 80мг+500мг таб 11,500 2,500 3,000 3,000 3,000

7 Гликлазид  Шахмал   80 мг ширхэг 200 100 0 100 0

8 Глимиперид шахмал 2 мг ширхэг 400 150 50 150 50

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

 БАГЦ-4:  Төлбөрийг нь төр хариуцах эм, даавар дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл    



9
Инсулин аспарт 

/Новомикс-30 пенфилл/
100 ед/мл-3мл ампул 100 25 25 25 25

10
Карбамазепин 

/уртасгасан  үйлдэлтэй/ 

200мг шахмал,  

/уртасгасан  үйлдэлтэй 

Финлепсин, Эпилиптор CR-

тай дүйцхүйц/

ширхэг 510 150 120 150 90

11 Л- тироксин 100мкг шахмал ширхэг 8,100 2,050 2,050 2,000 2,000

12 Леводопа-карбидопа 250мг+25мг ширхэг 2,400 600 600 600 600

13 Левомепромазин шахмал 25мг ширхэг 1,000 250 250 250 250

14 Литийн карбонат 300мг ширхэг 300 0 100 100 100

15
Метилпреднизолон 

медрол
шахмал 4мг ширхэг 200 50 50 50 50

16 Метформин Шахмал   850мг ширхэг 7,110 1,330 1,950 1,930 1,900

17 Минирин хамрын дусал 5мл флакон 96 24 24 24 24

18
Хлорпромазин 

(гидрохлорид)
шахмал      100 мг ширхэг 560 30 500 0 30

БАГЦЫН ДҮН 46,876 8,959 13,169 12,829 11,919

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1
Амброхол+цетризин+фен

илэфрин г/х 

60мг+10мг+5мг нийлмэл 

шахмал
ширхэг 640 170 100 250 120

2 Ацетилцистейн 600 мг шах 1,120 270 290 270 290

3 Вифферон лаа 150 000 ед ширхэг 100 20 20 30 30

4 Вифферон лаа 500 000 ед ширхэг 110 50 20 20 20

5 Выщневский мазь шингэн түрхлэг 30гр тюб 119 33 29 27 30

6
Гич / таславчтай, 

хамгаалалттай байх/
№10  ширхэг 425 110 50 215 50

7 Идэвхжүүлсэн нүүрс 250мг, шахмал ширхэг 11,730 2,940 2,600 3,140 3,050

8 Кальци хлорид 10%-10мл,  т/уусмал амп 4,235 1,070 1,045 1,070 1,050

9 Кетотифен 0,001гр  бүрээстэй шахмал ширхэг 6,080 1,280 1,270 1,810 1,720

10
Комбидерм/бетаме+гента

+клотримазол/
 15.0 түрхлэг тюб 91 26 21 21 23

11 Левоцетиризин HCL шахмал, 10мг таб 360 90 90 90 90

12 Либексин 100мг шахмал ширхэг 120 40 20 40 20

13 Лидаза 64 ед амп 180 40 50 40 50

14 Лоратидин /кларатин/ 10мг шахмал ширхэг 620 170 190 140 120

15 Магни В6 470мг+5мг ширхэг 1,050 350 230 200 270

16
Метилпреднизолон 

ацепонат /адвантан/
0,1%-15,0 тюб 15 5 5 5 0

17 Монтелукаст 10мг шах 170 0 0 170 0

18 Норадерналин 1 мг/мл -1.0 т/уусмал амп 140 21 40 43 36

19 Преднизолон шахмал 5мг ширхэг 400 100 100 100 100

20 Преднизолон  т/уусмал, 3%-1мл амп 169 24 55 48 42

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

БАГЦ-5:  Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм, Харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм, дархлаа 

дэмжих эм



21 Сальбутамол 4мг шахмал ширхэг 940 360 150 310 120

22

Сальбутамол 

/амьсгалаар хэрэглэх 

аэрозол/

 100мкг/тун фл 82 31 16 20 15

23

Сальбутамол сульфат 

Ипратропиум бромид ВР 

2.5mg+500mcg- 2,5ml

Nebuliser Suspension амп 189 63 21 63 42

24 Синафлан 0,025%-10,0 түрхлэг тюб 114 41 37 20 16

25 Тербуталин 0.5мг/мл-1.0 ампул 60 10 10 20 20

26 Тималин 10мг, т/нунтаг фл 680 190 130 200 160

27 Хифенадин 10 мг таб 80 20 20 20 20

28 Хифенадин 25 мг таб 80 20 20 20 20

29 Хифенадин 50мг таб 180 45 45 45 45

30 Эрдостеин 300мг таб 200 50 50 50 50

31 Эпинефрин  (адреналин) т/уусмал 1мг/1мл амп 650 110 190 180 170

БАГЦЫН ДҮН 31,129 7,749 6,914 8,677 7,789

 БАГЦ-6: Цусны бэлдмэл,сийвэн орлох эм, давс, ус, хүчил шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх эм

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Ариун нэрмэл ус 500 мл фл 140 31 49 40 20

2 Гепарин /т/уусмал/  5000 ОУН/1мл ампул 4,981 1,253 1,225 1,270 1,233

3 Глюзоз 5%- 500мл фл 424 85 133 83 123

4 Глюкоз 10%-100.0 фл 2,073 562 472 542 497

5 Декстран 40%-200 мл фл 156 59 41 31 25

6 Декстран 70%-200мл фл 153 54 42 31 26

7 Дифенгидрамин 1%- 1мл, т/уусмал ампул 13,750 3,550 3,400 3,500 3,300

8 Калий хлорид 7.5%-100.0 фл 1,238 266 321 328 323

9 Калийн смесь 100 мл фл 2,315 490 595 580 650

10 Лаборын уусмал 250мл фл 1,655 220 410 505 520

11 Маннитол 10%-100мл фл 697 195 172 180 150

12 Маннитол  10%-250мл фл 2,375 620 580 615 560

13 Маннитол 10%-500мл фл 894 268 178 260 188

14 Натри глюкозын уусмал 0.9% +5%-500.0 флакон 7 2 3 2 0

15 Натрий салицилат 10%-100мл фл 499 123 116 115 145

16 Натрий хлорид нунтаг кг 5 0 5 0 0

17 Новокайн 1%-100.0 фл 222 0 75 70 77

18 Новокайн 2%-100.0 фл 204 100 39 29 36

19 Новокайн 0.25%-2мл амп 1,693 501 302 620 270

20 Плазма  - Лит 148 /PH-7.4/ 1000мл фл 20 0 10 10 0

21 Рингер лактат 100 мл фл 1,635 395 370 480 390

22 Рингер лактат 50 мл фл 360 30 120 115 95

23 Фуросемид т/уусмал 10мг/мл-2мл ампул 5,560 1,440 1,340 1,470 1,310

БАГЦЫН ДҮН 41,056 10,244 9,998 10,876 9,938

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



БАГЦ-7: Цусанд нөлөөлөх эм, цусны бэлдмэл, сийвэн орлох эм

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Аддамел 10мл 10мл фл 40 10 20 10 0

2
Аминокапроны хүчил 

/т/уусмал/
 400мг/мл-100мл флакон 1,019 305 212 290 212

3 Амино-комплекс 250 мл флакон 24 8 8 8 0

4 Варфарин 2.5 мг таб 100 50 50 0 0

5 Виталипид Н /поливитамин/ 10мл фл 40 10 20 10 0

6 Интералипид 250мл флакон 66 4 30 32 0

7 МG-TNA
960,0 судсаар сэлбэх 

тэжээл 
флакон 25 7 6 6 6

8 Новамин 200мл флакон 130 37 32 30 31

9 Октеорипид 0.1мг/мл-1мл ампул 42 12 10 10 10

10 Омапон при инж 952мл флакон 20 5 5 5 5

11 Панангин 10мл ампул 1,990 510 480 490 510

12 Панангин 25мг ширхэг 1,050 400 50 350 250

13 Реамберин 0,5%-400,0 флакон 77 25 24 14 14

14 Реосорбилакт 400мл флакон 20 5 5 5 5

15 Солувит-Н 
40мг+4.9мг+15мг+5мкг+15

мг+60мкг+100мг+3.2мг+3.6
фл 40 10 20 10 0

16
Төмрийн  III гидрооксид 

полимальтозын нэгдэл
шахмал 100мг төмөр ширхэг 1,200 300 300 300 300

17
Төмрийн  III гидрооксид 

полимальтозын нэгдэл
т/уусмал  100мг төмөр ампул 1,155 290 290 290 285

18 Транексамын хүчил 500мг-5 мл ампул 930 235 230 235 230

19 Фолийн хүчил 400 мкг таб 100 100 0 0 0

20 Энаксаприн натри 4000 ед/-0.4мл ампул 100 30 20 30 20

21 Эритропоэтин 4000 ед/мл ампул 80 20 20 20 20

22 Этамзилат шахмал 250мг ширхэг 520 150 190 80 100

23 Этамзилат  250мг-2мл ампул 6,420 1,600 1,620 1,590 1,610

БАГЦЫН ДҮН 15,188 4,123 3,642 3,815 3,608

  БАГЦ 8:  Зүрх судасны эм, шээлгэх эм

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Амиодарон т/уусмал 150мг/3мл ампул 330 95 85 80 70

2 Амиодарон 200мг шахмал ширхэг 270 50 80 50 90

3 Амлодидин+ Валсартан 10/160мг таб 168 56 56 56 0

4 амлодипин+лизиноприл шахмал,10мг+20мг ширхэг 4,480 1,195 1,045 1,165 1,075

5 Атенолол 50мг шахмал ширхэг 440 190 110 60 80

6 Ацетазоламид шахмал 250мг ширхэг 300 90 60 90 60

7 Бисопролол 2.5мг ширхэг 110 60 0 30 20

8 Бисопролол /бидоп/ 5мг шахмал ширхэг 962 258 266 200 238

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



9 Бисопролол /бидоп/ 10мг шахмал ширхэг 2,606 648 688 600 670

10 Валидол 60мг шахмал ширхэг 1,540 400 410 350 380

11 Валокордин 20мл флакон 47 16 11 11 9

12 Витамин АЕ капсул, 200мг ширхэг 2,210 110 680 700 720

13
Гидрохлортиазид+Валсарта

н
160/12.5 мг таб 120 30 30 30 30

14 Глицерилтринитрат шахмал 500мкг ширхэг 1,360 360 360 360 280

15 Дибазол 1%-5,0 ампул 2,770 670 700 700 700

16 Дигоксин т/уусмал 250мкг/1мл ширхэг 250 100 40 70 40

17 Дофамин 40мг/5мл ампул 265 75 60 70 60

18 Изосорбид динитрат шахмал 5мг ширхэг 690 280 100 200 110

19 Инозин 200мг шахмал ширхэг 550 250 50 200 50

20 Ирбесартан /тенсира/ 150 мг шахмал ширхэг 540 140 120 150 130

21 Каптоприл шахмал 25мг ширхэг 150 120 30 0 0

22 Кокорбоксилаз
Т/нунтаг+ уусмал, 50мг-

2мл
ампул 4,850 1,240 1,240 1,250 1,120

23 Кордиамин 25%-1,0 ампул 415 140 90 95 90

24 курантил 25mg ширхэг 2,700 940 600 820 340

25 Лозартон 100 мг шахмал ширхэг 2,156 642 476 566 472

26 Мельдоний 100мг/мл-5мл ам 200 50 50 50 50

27 Метилдопа 250мг 250 мг/шах ширхэг 1,430 400 330 380 320

28 Метопролол 50мг таб 100 50 0 50 0

29 нифедипин шахмал, 10мг, ширхэг 2,700 780 650 660 610

30 Пентоксифиллин 2%-5.0 ампул 300 85 65 85 65

31 Периндоприл+амлодипин 8 мг+10 мг ширхэг 148 30 30 30 58

32 Пропранолол 40мг шахмал ширхэг 160 100 30 30 0

33 Розувастатин /мертинил/ 10мг ширхэг 2,800 800 660 720 620

34 Сакубитрил + валсартан 51.4/48.6 мг таб 112 28 28 28 28

35 Сакубитрил + валсартан 24/26 мг таб 84 28 28 28 0

36 Спиринолактон шахмал 50мг ширхэг 1,910 540 420 510 440

37 Торасемид шахмал 5мг ширхэг 1,490 390 380 360 360

38 Триметазидин Шахмал    35 мг ширхэг 2,820 720 720 720 660

39 Урапидил 25мг-5мл ампул 10 0 5 0 5

40 Фуросемид 40 мг шахмал ширхэг 650 210 150 160 130

41 Эналприл
тарилгын уусмал 125мг/мп-

1,0
ампул 220 60 45 60 55

42 Эналприл шахмал 10мг ширхэг 1,680 430 420 440 390

43 Эсмолол 250мкг/кг ампул 75 25 20 15 15

БАГЦЫН ДҮН 47,168 12,881 11,418 12,229 10,640

  Багц 9: Доторын өвчинд хэрэглэх эм

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Аллохол 250мг, бүрээстэй шахмал ширхэг 2,920 650 760 800 710

2 Висмут трикали дицитрат 120мг шах 548 112 162 112 162

3  Гимекромон 200 мг таб 400 100 100 100 100

4 Глицерон 20 мл, т/уусмал амп 700 185 160 190 165

5 Гранисетрон /грани-денк/ 3мг/мл, т/уусмал амп 162 40 40 40 42

6
Дифенил диметилийн 

дикарбоксилат
25мг таб 240 120 120 0 0

7 Домперидон 10мг таб 60 30 0 30 0

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



8 Канема \ниссел\ 25 мг шахмал ширхэг 4,920 1,270 1,200 1,250 1,200

9 Канеферон №60 таб 400 100 100 100 100

10 Контрикал 100000  ОУН, т/уусмал амп 469 137 100 137 95

11 Линекс 280 мг капсул ширхэг 1,238 350 352 270 266

12 Линекс  1.2 гр ууттай нунтаг пач 680 160 170 170 180

13 Мезимфорте 200мг, бүрээстэй шахмал ширхэг 2,780 720 640 740 680

14 метоклопрамид шахмал,  10мг ширхэг 550 140 180 160 70

15 Нефрис таб 800 200 200 200 200

16 Нифуроксазид /стопдиар/ 100 мг шахмал ширхэг 340 98 134 74 34

17 Ондансетрон 2мг/мл -2.0, т/уусмал амп 505 130 125 130 120

18 Пантопразол  тарилгын нунтаг 40мг амп 185 55 45 45 40

19 Силимарин бүрээстэй шахмал, 3.5мг ширхэг 4,610 1,110 1,220 1,300 980

20 Силимарин /Легалон/ 140 мг таб 600 150 150 150 150

21 Солкосерил т/уусмал, 2мл амп 200 75 35 50 40

22 Сукральфат 1000 мг таб 200 50 50 50 50

23
Уулгаж сэлбэх давс  

/Оралит 5.58г/л/
нунтаг 5.58г/л ширхэг 1,500 385 385 365 365

24 Фурагин 50 мг таб 370 90 90 90 100

25 Эссенциале-Н 250мг/5мл, т/уусмал амп 1,055 280 265 255 255

БАГЦЫН ДҮН 26,432 6,737 6,783 6,808 6,104

 БАГЦ-10:   Халдваргүйтгэл ба  үжлийн эсрэг бодис 

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Гар угаах шингэн саван 7,5%-300,0 фл 362 89 91 91 91

2
Жавельон-НовелтиХлор®-  

эсхүл түүнтэй дүйцэх  

НовелтиХлор®-  эсхүл 

түүнтэй дүйцэх 
ширхэг 60,800 15,600 15,000 15,300 14,900

3 Тамедин  уусмал  0.7%, -300ml фл 485 116 117 128 124

4 Тамедин  уусмал 7.5%, -300ml фл 1,479 386 381 380 332

5 Тамедин  уусмал   1%, -300ml фл 124 27 34 29 34

6 Тамедин  уусмал 2,5%-300,0 фл 628 158 154 160 156

7 Этанол уусмал,  96% (чистный) литр 568 114 129 163 163

8 Этанол  (денатурат)
уусмал,  70%-5 литр 

савалгаатай 
фл 223 54 57 55 57

9

Eltra  (100гр нунтагт: 15гр 

фталимидо-пероксихексаны 

хүчил цеолит, хүчилтөрөгчид 

суурилсан цайруулагч, 

тензидүүд саван, фосфонатууд, 

поликарбоксилат)

20 кг-н савалгаатай  нунтаг 

-  Eltra -эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

фл 4 1 1 1 1

10

Skinsept®F (100мл Skinsept®F-

д 70гр 2-пропанол, 1.5гр 

устөрөгчийн хэт исэл 30%, 0.5гр 

Хлоргексидин 20%)

500 мл, Skinsept®F -эсхүл 

түүнтэй дүйцэх 
фл 36 9 9 9 9

11

Skinman® Soft (100мл 

Skinman® Soft-д 60гр 2-

пропанол, 0.15 гр 

бензалкониумхлорид)

Skinman® Soft-500 мл -

эсхүл түүнтэй дүйцэх 
фл 160 50 35 40 35

Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д



12
Neodishir mediclean forte - 

эсхүл түүнтэй дүйцэх   

Neodishir mediclean forte -

2000 мл, -эсхүл түүнтэй 

дүйцэх  

фл 55 19 12 13 11

13
NEODISHER SEPTO FIN- 

эсхүл түүнтэй дүйцэх 

Sekudrill®, 2000 мл, -эсхүл 

түүнтэй дүйцэх  
фл 28 9 7 7 5

14
Sekudrill® эсхүл түүнтэй 

дүйцэх   

2000 мл, -эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 
фл 5 1 1 2 1

15
Neodishir ip spray-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх 

Neodishir ip spray-400 мл, -

эсхүл түүнтэй дүйцэх 
фл 13 7 2 3 1

16
Inchidin Oxy WipeS-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх 

 Inchidin Oxy WipeS-№ 

125, -эсхүл түүнтэй дүйцэх 
фл 22 6 5 5 6

17

Incidin plus /100гр бодист 

26 гр Гликопротамин 

агуулсан/

Incidin plus-5 litr, -эсхүл 

түүнтэй дүйцэх 
фл 5 5 0 0 0

18

Ариутгалын цаасан   боолтын 

материал  (амархан урагдаж 

цоорохгүй ариутгалын дараа 

бактери, вирус нэвтрүүлэхгүй 

барьер бүхий материал байх)

75см х 75 см ширхэг 561 120 158 110 173

19

Ариутгалын даавуун боолтын 

материал  (амархан урагдаж 

цоорохгүй ариутгалын дараа 

бактери, вирус нэвтрүүлэхгүй 

барьер бүхий материал байх)

50смх50 см ширхэг 310 110 115 40 45

20

Ариутгалын даавуун боолтын 

материал  (амархан урагдаж 

цоорохгүй ариутгалын дараа 

бактери, вирус нэвтрүүлэхгүй 

барьер бүхий материал байх)

75смх75 см ширхэг 365 95 90 95 85

21

Ариутгалын даавуун боолтын 

материал  (амархан урагдаж 

цоорохгүй ариутгалын дараа 

бактери, вирус нэвтрүүлэхгүй 

барьер бүхий материал байх)

90смх90 см ширхэг 395 95 120 100 80

22

Ариутгалын даавуун боолтын 

материал  (амархан урагдаж 

цоорохгүй ариутгалын дараа 

бактери, вирус нэвтрүүлэхгүй 

барьер бүхий материал байх)

120смх120см ширхэг 352 67 92 110 83

23 5 см х 200м рулон 36 4 12 10 10

24 7,5см х 200м рулон 38 4 14 9 11

25 10см х 200м рулон 32 10 8 7 7

26 15 см х 200м рулон 12 4 3 2 3

27 200 см х 200м рулон 27 9 6 4 8

28
Ус төрөгчийн хэт ислийн 

уусмал 
3%-400мл фл 65 15 15 15 20

29

Уурын Автоклавт 

зориулсан  уурын  

нэвчилтын BOWIE DICK 

тест

 Уурын Автоклавт 

зориулсан  уурын  

нэвчилтын  тест №1 

ширхэг 114 23 32 25 34

Ариутгалын рулон уут (1 тал нь 

уур нэвтрүүлэх цаас, нөгөө тал 

нь багажыг харж болох гялгар 

талтай, уут наах ямарч машинд 

сайн наагддаг, уурын болон 

этилен оксидын индикатор 

зураастай онгойлгох чиглэлийг 

заасан тэмдэглэгээтэй 

материалтай байх)



30

Ариутгалын туузан 

индикатор (уурын 

автоклавт тохирох I 

зэрэглэлийн)

19мм  Х 5см рулон 55 14 13 13 15

31 Био -индикатор 
BAG-BioCHeck уурын 

ариутгалын хяналт хийх 
ширхэг 28 7 7 7 7

32
Автоклавны 6-р зэргийн 

индикатор
№250 уп 68 23 13 17 15

БАГЦЫН ДҮН 67,455 17,251 16,733 16,950 16,522

 БАГЦ-11:  Аминдэм эрдэс бодис бусад эмийн бэлдмэлүүд    

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Алоэ экстракт 1мл ампул 3,270 830 830 830 780

2 Анальгин  50%-2.0 ампул 13,900 3,590 3,400 3,540 3,370

3 Аскорбины хүчил 50мг шахмал ширхэг 1,200 400 200 400 200

4 Аскорутин  нийлмэл шахмал, 300мг ширхэг 3,100 970 620 980 530

5 Ацетилцистейн 200мг мөхлөг пач 880 120 270 170 320

6 Бромгексин 8мг шахмал ширхэг 3,930 310 1,020 1,500 1,100

3 Витамин В комплекс т/уусмал 2мл ампул 3,490 1,000 870 810 810

7 Гидроксикобаламин  500мкг-1мл ампул 9,140 2,240 2,330 2,280 2,290

8 Глюкоз 40%-10мл ампул 1,210 160 350 360 340

9 Инозин тарилгын уусмал  2%-5мл ампул 29,630 7,490 7,480 7,400 7,260

10 Кальци глюкнат шахмал 500мг ширхэг 2,720 800 600 670 650

11 Натри салицилат 10%-10мл ампул 4,160 1,190 910 1,170 890

12 Натри хлорид 0.9%- 2мл ампул 1,800 450 400 500 450

13 Нейрорубин т/уусмал,  3.0 ампул 1,330 340 320 350 320

14 Никотины хүчил т/уусмал,1%-1мл ампул 12,250 2,950 3,000 3,100 3,200

15 Пиридоксин т/уусмал, 5%-1ml ампул 7,400 1,750 1,900 1,900 1,850

16 Салицилын хүчил 2%-20,0 түрхлэг тюб 48 5 18 13 12

17 тиамин гидрохлорид т/уусмал, 5%-1ml ампул 19,050 4,850 4,800 4,750 4,650

18 фитоменадион 1%-1мл ампул 2,125 510 525 550 540

19 Хлорфенамин 4мг шахмал таб 2,940 2,280 220 240 200

20 Цайрын исэл 5%-20,0 түрхлэг тюб 69 20 17 15 17

21 Читамон 300мг, шахмал таб 670 260 50 160 200

БАГЦЫН ДҮН 124,312 32,515 30,130 31,688 29,979

 БАГЦ -12:   Эмнэлгийн нэг удаагийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл                      

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Комбинзон  XL ширхэг 75 75 0 0 0

2 Комбинзон  XXL ширхэг 75 75 0 0 0

3 Комбинзон L ширхэг 50 50 0 0 0

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Гадна орчин болон орчны 

халдвар бохирдлоос 

хамгаалах, тусгаарлах, эрүүл 

ахуй, халдвар хамгааллыг 

бүрэн хангасан. Шингэн 

нэвчихгүй материалаар 

хийгдсэн, малгайн хэсэгт 

битүүмж үүсгэх резэнэн 

чангалууртай, ханцуйн хэсэгт 

гарын бугуй хэсэг ил гарахгүй 

байхаар манжет чангалуур 

гогцоотой байх

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



4 Малгай нэг удаагийн

 MNS 6623-1:2016 

стандарт шаардлага  

"Нэхээсгүй даавуугаар 

хийгдсэн байх

ширхэг 9,800 2,750 2,250 2,450 2,350

5
Маск /эмнэлгийн 

зориулалтын/ 

MNS 6623-2:2016 

стандартын шаардлагыг 

хангасан. Хамрын уян 

даруулгатай чихний 

гогцоотой байна 

ширхэг 12,150 3,200 2,750 3,300 2,900

6 Маск N-95

ЭМС-ын 2019 оны 537 

дугаар тушаалын 7 дугаар 

хавсралтад заасан 

Эмнэлэг болон 

халдвартай орчинд 

хэрэглэх заавартай. N95 

буюу 95 хувийн 

шүүлтүүртэй, FFP2, FFP3 

NIOSH гэсэн 

тэмдэглэгээтэй байх

ширхэг 235 95 25 40 75

7 Мэс заслын бээлий №6.5 хос 3,610 1,060 850 900 800

8 Мэс заслын бээлий №7 хос 5,570 1,520 1,400 1,300 1,350

9 Мэс заслын бээлий №7.5 хос 5,470 1,420 1,400 1,350 1,300

10 Мэс заслын бээлий №8 хос 1,800 400 450 400 550

11 Мэс заслын халад М ариун 1 удаагийн ширхэг 973 238 235 245 255

12 багц 480 120 118 122 120

13 Улавч
1удаагийн хөвөн даавуун 

материалтай 
хос 9,150 2,350 2,200 2,350 2,250

14 Улавч /нэг удаагийн нимгэн/ полиэтилэн материалтай ширхэг 4,800 2,400 2,400 0 0

15 Халат 1удаагийн  ХL

Нэхээсгүй хөвөн даавуун 

материалтай, ханцуй нь  

шингэн нэвтрэхээс 

сэргийлсэн даврхрагатай, 

резиннэн манжеттай

ширхэг 770 235 185 175 175

БАГЦЫН ДҮН 55,008 15,988 14,263 12,632 12,125

БАГЦ-13: Эмнэлгийн жижиг багаж хэрэгсэл

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1
Амьсгалын аппаратны  

хүрээ
   /хундагатай / ширхэг 68 17 17 17 17

2 Бүрхүүл шил №50 багц 2 1 0 1 0

3 Гар угаах губка  савантай ширхэг 565 170 145 135 115

4 Каогуляцийн хошуу залгууртай ширхэг 970 245 255 235 235

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Төрөхийн хагалгааны иж бүрдэл: Мэс заслын халат-3ш, 

маск-3ш, малгай-3ш, улавч-3ш, хагалгааны нүхтэй даавуу 

280Х150см-1ш, 22смХ10см-1ш, дэвсгэр 70смХ200см-1ш, 

шархны хамгаалалтын даавуу 45смх40см-4ш, ариун бээлий 

№7 -2 хос, №7.5- 1 хос, гар угаах губка-3ш, шээсний катетр-

1ш, шээсний уут-1ш, мэс заслын наалт 25смХ10см -1 ш    

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



5 Каогуляцийн электрод SY -IIIA-1 ширхэг 721 188 190 173 170

6 лейко пластыр 2 x 5 ширхэг 73 21 15 21 16

7 Мэс заслын хутганы ир №15 (ган сайтай) ширхэг 1,990 850 310 400 430

8 Мэс заслын хутганы ир №22  (ган сайтай) ширхэг 3,360 1,050 700 900 710

9 Мэс заслын хутганы ир №11  (ган сайтай) ширхэг 1,060 650 100 200 110

10
Наркозын аппаратны 

хүрээ 
/ хундагагүй / ширхэг 95 5 30 30 30

11 Өндөг цоологч зүү ширхэг 2,302 350 350 850 752

12 Өтгөний уут 300мл
№100 /хутгуур дагалдах 

хэрэгсэлтэй /
ширхэг 220 55 55 55 55

13
Сervical Smear Brush  

№50

Умайн хүзүүнээс дээж 

авах хавтгай сойз
багц 5 2 0 3 0

14 Самбай /марля/ 90см метр 17,000 4,000 4,000 4,000 5,000

15 Самбай /марля/ 90см х 10метр рулон 53 13 13 15 12

16 Сиринж Нэг хавхлагт ширхэг 20 5 5 5 5

17 Сиринж Хоёр хавхлагт ширхэг 20 5 5 5 5

18 Сорьцны сав 50мл эргэддэг тагтай ширхэг 550 155 125 145 125

19 Стаплер /Stapler/ №35, 50 ширхэг 4 4 0 0 0

20 СпирометрTermal paper 112х45мм ширхэг 40 10 10 10 10

21
Спирометрийн  сэнстэй 

хошуу 
нэг удаагийн багц 1,080 0 360 360 360

22 СРАР хамрын гуурс ширхэг 10 10 0 0 0

23 Тавиур шил №50 багц 218 55 54 55 54

24
Ургийн монитерийн лент 

таарах 

ВТ-350 150мм FM-800 

142мм
ширхэг 162 42 40 40 40

25 Уян боолт 8*4.5м ширхэг 200 100 100 0 0

26 Уян зүүний цонхтой наалт том хүн ширхэг 2,710 810 640 580 680

27 Уян зүүний цонхтой наалт хүүхэд ширхэг 2,690 680 590 710 710

28 Хооллох уут №100 ширхэг 50 50 0 0 0

29 хөвөн 50гр ширхэг 4,760 1,160 1,170 1,210 1,220

30 Хүйн хавчаар ширхэг 1,180 305 290 290 295

31 Хэл дарагч 1удаагийн
 нэг нэгээрээ савлагдсан 

байх
ширхэг 14,500 3,400 3,900 3,400 3,800

32 Цаасан лент 1.25*910 ширхэг 1,816 562 346 538 370

33 Шээсний  уут 2 литр ширхэг 418 50 123 120 125

34 ЭКГ -ын  цаас 220ммХ20м ширхэг 100 27 23 26 24

35 ЭКГ -ын электрод ширхэг 2,550 600 650 650 650

36
Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн 

толь M
нэг удаагийн ширхэг 1,660 650 130 750 130

37 Эхо  /принтерийн цаас/ 110ммХ18м ширхэг 135 30 30 40 35



38 Эхо лент 110 х100 ширхэг 80 20 20 20 20

БАГЦЫН ДҮН 79947130 63,437 16,347 14,791 15,989 16,310

  Багц -14:  Тариур ,зүү

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Зүү 21 инч ширхэг 11,200 3,200 3,100 3,800 1,100

2 Зүү 22 инч ширхэг 11,300 1,600 3,100 3,400 3,200

3 Зүү 23 инч ширхэг 12,600 3,200 3,200 3,100 3,100

4 Зүү  20 инч ширхэг 7,600 2,400 2,200 2,300 700

5 Нугасны хатгалтын зүү 22 инч ширхэг 213 71 70 52 20

6 Нугасны хатгалтын зүү 27 инч ширхэг 718 40 230 221 227

7 Тариур 
1гр (эргэддэг түгжээгүй 

байх)
ширхэг 11,550 1,250 4,500 4,700 1,100

8 Тариур 
3гр  (эргэддэг түгжээгүй 

байх)
ширхэг 117,200 11,700 35,000 35,100 35,400

9 Тариур 
5гр  (эргэддэг түгжээгүй 

байх)
ширхэг 99,200 12,200 28,300 29,000 29,700

10 Тариур 
10гр  (эргэддэг түгжээгүй 

байх)
ширхэг 141,500 35,500 35,500 35,500 35,000

11 Тариур 
20гр  (эргэддэг түгжээгүй 

байх)
ширхэг 43,600 11,250 10,550 11,250 10,550

12 Дуслын шахуургын тариур
50гр  (эргэддэг түгжээгүй 

байх)
ширхэг 2,295 585 570 575 565

13 Жанетын тариур 50мл ширхэг 400 100 100 100 100

14 Уян зүү 18 инч ширхэг 2,888 775 688 740 685

15 Уян зүү 20 инч ширхэг 2,685 520 680 700 785

16 Уян зүү 22 инч ширхэг 1,860 340 490 550 480

17 Уян зүү 24 инч ширхэг 3,630 465 885 920 1,360

18 Уян зүүний уртасгагч 3-5 замтай ширхэг 1,570 390 400 400 380

19
Цус цусны бэлдмэл

 сэлбэх  систем

170-200ммк  шүүлтүүр
ширхэг 739 35 238 227 239

БАГЦЫН ДҮН 472,748 85,621 129,801 132,635 124,691

 Багц-15:  Оёдлын материал   

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Викрил №0
№0 бөөрөнхий зүүтэй 26 

мм  75 см урттай
ширхэг 192 24 0 24 144

2 Викрил №0
№0 гурвалжин зүүтэй 26 

мм  75 см урттай 
ширхэг 432 126 102 114 90

3 Викрил №1
№1 бөөрөнхий зүүтэй 26 

мм  75 см урттай
ширхэг 48 24 0 24 0

4 Викрил №1
№ 1 гурвалжин зүүтэй 36- 

40мм 75- 90см урттай
ширхэг 744 204 180 180 180

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



5 Викрил №2
№2 бөөрөнхий зүүтэй 26 

мм  75 см урттай
ширхэг 48 24 0 24 0

6 Викрил №2
№2 1/2 гурвалжин  зүүтэй 

36 мм
ширхэг 96 24 48 12 12

7 Викрил №2-0
№2-0  бөөрөнхий зүүтэй 

1/2 22 мм зүүтэй 75см 

урттай

ширхэг 348 96 84 96 72

8 Викрил №2-0
№2-0  бөөрөнхий зүүтэй 

1/2 26мм зүүтэй 75см 

урттай

ширхэг 186 46 58 41 41

9 Викрил №3
№3 бөөрөнхий зүүтэй 26 

мм  75 см урттай
ширхэг 48 12 12 12 12

10 Викрил №3-0
36 мм  бөөрөнхий зүүтэй 

1/2
ширхэг 780 204 192 204 180

11 Викрил №3-0 36мм гурвалжин зүүтэй ширхэг 164 41 65 17 41

12 Викрил №4-0
36 мм бөөрөнхий зүүтэй 

1/2, 75 см урттай
ширхэг 252 84 48 72 48

13 Викрил № 6 
гурвалжин зүүтэй  5 

эргэлттэй, 75см урттай
ширхэг 58 22 12 12 12

14  викрил №0
бөөрөнхий зүүтэй  зүүний  

эргэлт 32-45
ширхэг 684 180 156 180 168

15  викрил №1
бөөрөнхий зүүтэй  эргэлт 

32-45
ширхэг 768 192 192 192 192

16  викрил №2
бөөрөнхий зүүтэй  эргэлт 

32-45
ширхэг 792 228 228 168 168

17  викрил №3
бөөрөнхий зүүтэй  эргэлт 

32-45
ширхэг 0 0 0 0 0

18  викрил №0
 гурвалжин зүүтэй  зүүний 

эргэлт 27-33
ширхэг 396 108 96 96 96

19  викрил №2
 гурвалжин зүүтэй  зүүний 

эргэлт 27-33
ширхэг 12 12 0 0 0

20  викрил №3
 гурвалжин зүүтэй  зүүний 

эргэлт 27-33
ширхэг 12 0 0 12 0

21 Викрил №5-0
36 мм бөөрөнхий зүүтэй 

1/2 эргэлттэй, 75 см 

урттай

ширхэг 180 48 48 48 36

22 Викрил пластик № 1
36мм  бөөрөнхий зүүтэй, 

1/2 эргэлттэй 
ширхэг 12 12 0 0 0

23 Пролейн №5-0
24мм бөөрөнхий зүүтэй, 

3/8 эргэлттэй   75см 

урттай

ширхэг 72 24 12 24 12

24 Пролейн №6-0
бөөрөнхий зүүтэй 3/8 

эргэлттэй 24 мм зүүтэй  

75см урттай

ширхэг 24 12 0 12 0

25 Шёлк   № 0
1/2 эргэлттэй, 36мм 

бөөрөнхий зүүтэй 
ширхэг 168 48 48 36 36

26 Шёлк   № 0
1/2 гурвалжин зүүтэй 36 

мм
ширхэг 456 120 120 120 96

27 Шёлк  №3-0
1/2 бөөрөнхий зүүтэй 36 

мм
ширхэг 48 24 0 24 0

28 Шёлк  №3-0
1/2 гурвалжин зүүтэй 36 

мм
ширхэг 84 36 12 24 12

29 Шёлк № 2
 № 2 бөөрөнхий  зүүтэй 36 

мм 1/2 эргэлттэй
ширхэг 48 24 0 24 0

30 Шёлк № 2-0 
1/2 эргэлттэй бөөрөнхий  

зүүтэй 36 мм
ширхэг 300 96 72 96 36

31 Шёлк № 2-0 
1/2 гурвалжин зүүтэй 36 

мм
ширхэг 528 132 132 120 144

32 шёлк №1
1/2 эргэлттэй, 37 мм 

бөөрөнхий  зүүтэй 
ширхэг 336 84 84 84 84



33 шёлк №1
1/2 эргэлттэй, 37 мм 

гурвалжин зүүтэй 
ширхэг 516 132 120 120 144

БАГЦЫН ДҮН 8,832 2,443 2,121 2,212 2,056

 Багц -16:  Түргэвчилсэн урвалж оношлуур, багажит урвалж оношлуур

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 AFP кассетан оношлуур ширхэг 300 100 100 50 50

2 Anti A 10мл фл 53 11 18 19 5

3 Anti B 10мл фл 53 11 18 19 5

4 Anti D 10мл фл 53 11 18 19 5

5
Цусны бүлэг тодорхойлох 

таваг №150
1 удаагийн таваг багц 8 3 2 0 3

6
Вакумтейнер хоосон  

/улаан/
1x100   зүүтэйгээ кор 357 75 95 96 91

7
Вакумтейнер ягаан 0,3  

ЕДТАК2
1x100   зүүтэйгээ кор 263 70 65 66 62

8
Вакум тейнер /шар 

тагтай,гельтэй/ 7 мл №100
ширхэг 20 7 6 6 1

9 Вакум тейнер  цитрат 0,3 1х100 зүүтэйгээ кор 34 12 12 5 5

10
 Syphilis RPR

/тэмбүүгийн тест/ TC
500 шингэн багц 12 4 2 4 2

11
TPHA тэмбүүгийн 

оношлуур
№250 шингэн багц 26 8 5 8 5

12
 HIV 

 /ДОХ-н тест /
кассетан оношлуур ширхэг 726 126 100 250 250

13   HBsAg  (B вирусын тест) кассетан оношлуур ширхэг 2,485 655 600 630 600

14   HCV (C вирусын тест) кассетан оношлуур ширхэг 2,485 655 600 630 600

15
  Syphilis  /тэмбүүгийн 

тест/
кассетан оношлуур ширхэг 725 100 100 275 250

16
H polori (хелико бактерийн 

тест)
кассетан оношлуур ширхэг 375 115 95 140 25

17 Гоноройн тест кассетан оношлуур ширхэг 225 110 30 55 30

18 Хламид тест кассетан оношлуур ширхэг 245 110 50 55 30

19 Antistreptolysin (ASLO) №100 багц 24 8 6 5 5

20 C-Reactive Protein (CRP) №100 багц 24 8 6 5 5

21 Rheumatoid Factor (RF) №100 багц 23 7 6 5 5

22 Шар хошуу №1000 багц 13 4 3 2 4

23 Цэнхэр хошуу №500 багц 12 4 3 2 3

24 Граммын будаг 250 мл фл 19 3 6 5 5

25 Шээсний тест №100 туузан оношлуур багц 31 9 8 7 7

26 Шээсний тест №100   
 /UA11, RAYTO RT-150-н  

туузан оношлуур №100/ 

эсхүл түүнтэй дүйцэх

багц 11 3 2 2 4

27 Кумбс урвалж 10 мл фл 8 2 2 2 2

28  Urea 

2*125ml  (RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)  эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 13 3 3 3 4

29 Albumin

(2*125ml  (RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)  эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 10 3 2 3 2

30  ALT 

(4*50ml  (RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)  эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 20 6 4 5 5

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



31 Bilirubin total

(2*100ml  (RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 19 6 4 5 4

32 Creatinine

(2*125ml  (RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 15 5 3 4 3

33 Total proteines

(2*125ml  (RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 14 4 3 4 3

34 Glucose

(4*250ml  (RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 12 5 2 3 2

35  AST

(4*62.5ml  (RAYTO RT-

9200 analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 19 5 4 5 5

36  Alkaline phosphatase 

(4*62.5ml RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 4 2 0 2 0

37 Amylase 

(6*50ml  RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 13 4 3 4 2

38 Cholesterol 

(4*125ml RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 13 4 3 3 3

39  GGT

(4*50ml+2*26ml RAYTO RT-

9200 analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 12 3 3 4 2

40 Calii

(2*30ml8 RAYTO RT-9200 

analyzer, BioChem SA 

analyzer-н урвалж)-эсхүл 

түүнтэй дүйцэх

багц 6 2 1 2 1

БАГЦЫН ДҮН 8,780 2,283 1,993 2,409 2,095

БАГЦ 17:    Рентгены хор,плёнк

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Рентген плёнк 35х43 №100 кор 2 1 0 1 0

2 Рентген плёнк 35х35 №100 кор 2 1 0 1 0

3 Рентген плёнк 24х30 №100 кор 3 1 0 1 1

4 Автомат хор 1 5 литр кор 2 1 0 1 0

5 Автомат хор 2 5 литр кор 2 1 0 1 0

6
Дижитал флюрографийн 

шохойтой цаас
кор 5 0 5 0 0

7
Дижитал флюрографийн 

плёнк
фл 30 10 5 5 10

8 Инжекторын систем код 317616 фл 80 20 20 20 20

9
Дижитал Dry Film HQ-KX410 

A/F 11 in X 14  in
кор 20 6 5 5 4

10
Дижитал Dry Film HQ-KX410 

A/F 14 in X 17 in
шир 20 6 5 5 4

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



11
Компьютер томографийн 

шинжилгээний  CD 
боодол 1,400 350 350 350 350

12 Зургийн уут боодол 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

13 Барисульфат 100гр шир 2,800 700 700 700 700

14 Ультравист 300мг-100мл № 100 20 0 10 10 0

БАГЦЫН ДҮН 14,386 3,597 3,600 3,600 3,589

Багц -18: Багажит урвалж оношлуур

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1  GOT 
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 11 4 2 4 1

2  GPT 
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 11 4 2 4 1

3 ALP
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 6 1 2 2 1

4  Amylase
(№15, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 9 4 1 4 0

5  Bilirubin
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 9 3 2 3 1

6  Cholesterol
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 7 4 1 2 0

7  CK
(№15, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 6 2 1 2 1

8 GGT
(№30, Refeltron Plus® 

analiser) -эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 2 1 1 0 0

9  Glucose
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 5 2 0 3 0

10 Triglycerides
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 2 2 0 0 0

11  Urea
(№15, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 2 1 0 1 0

12  Uric Acid
(№30, Refeltron Plus® 

analiser) -эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 4 1 1 1 1

13  шүлтлэг фосфаза 
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 2 1 1 0 0

14 Creatinin
(№30, Refeltron Plus® 

analiser-t) дүйцхүйц
багц 6 3 0 3 0

15 Clean check
(Refeltron Plus® analiser-t) 

дүйцхүйц
багц 3 1 1 0 1

16  Хяналтын уусмал  
(№30, Refeltron Plus® 

analiser)-эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 

багц 4 2 1 1 0

17
Alkaline phosphatase small 200 тест

багц 10 3 3 2 2

18
 AMY-P          (Pancreas 

Amylase)  200 тест
багц 10 3 3 2 2

19
 BILD          (Billirubin Direct) 250 тест

багц 8 2 2 2 2

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



20
CHOL2                    (  

Cholesterol HiHo) 400 тест
багц 8 2 2 2 2

21
CREAJ Gen.2, cobas c, 

Integra  (Creatinin Jaffe) 700 тест
багц 16 4 4 4 4

22
 TP Gen.2                  (Total 

Protein) 300 тест
багц 12 3 3 3 3

23 TP Urine+CSF 150 тест багц 2 0 1 1 0

24  GLUC HK 200 тест багц 28 7 7 7 7

25  ASTL                        (GOT) 500 тест багц 20 5 5 5 5

26  GGT2                      400 тест багц 8 2 2 2 2

27  UA2                (Urea Acid)      400 тест багц 2 0 1 0 1

28 UREA 500 тест багц 16 4 4 4 4

29
С-reactive Protein (CRPLX) 300 тест

багц 6 2 1 2 1

30
 LDHI2 acc.IFCC               

(GLDH) 400 тест
багц 2 0 1 0 1

31      Lipase 200 тест багц 14 4 4 3 3

32 TRIGL          (Triglyceride)       250 тест багц 3 1 0 1 1

33  HBsAg   Gen,2                        100 тест багц 16 4 4 4 4

34 Anti-HCV Elecsys,cobas e                100 тест багц 12 3 3 3 3

35  HIV combi PT              100 тест багц 12 3 3 3 3

36  ProCell              6x380ml фл 15 4 4 4 3

37  Clean-Cell            6x380ml фл 15 4 4 4 3

38  Sys Wash 1x500ml фл 2 0 1 1 0

39 Syphilis 100 тэст багц 10 3 3 2 2

40
Condused serum chemistry 3 удаа 

багц 1 0 0 0 1

41
Full blood count /гадаад 

хяналт 3 удаа 
багц 1 0 0 0 1

42
Coagulation /Гадаад хяналт/ 2 удаа

багц 1 0 0 0 1

43
Urine dipstick /гадаад хяналт/ 1удаа 

багц 1 0 0 0 1

44 STA APTT autmate 12x12 мл фл 1 1 0 0 0

45 STA Trombin 12x10 мл фл 1 1 0 0 0

46 STA Fibrinogen 12x5 мл фл 1 1 0 0 0

47 STA CaCI0.025M 24x15 мл фл 1 1 0 0 0

48 STA cleaner solution 6x2.5L 2 1 1 0 0

49 STA Owren koller 24x15 мл фл 1 1 0 0 0

50 SFAS 12X3 мл фл 1 0 0 1 0

51 PCC1 24x5 мл фл 1 0 1 0 0

52 PCC2 24x5 мл фл 1 0 1 0 0

53 ABX Diluent 20 литр фл 11 1 4 3 3

54 ABX  Lysebio 0,4 литр фл 12 1 4 4 3

55 АВХ  basolyse 1 литр фл 15 3 4 4 4

56 ABX  cleaner 1 литр фл 16 4 4 4 4

57 АВХ  Difftrol 2N багц 2 0 1 0 1

58 IRON Gen 2,cobas c, 200 тест багц 12 3 3 3 3

59 TSH 200 тест багц 4 2 0 2 0

60 HCG +betta II 100 тест багц 3 1 1 1 0

61 ALAT 500 тест багц 20 5 5 5 5

62 PCT Brahms 100 тест багц 1 0 1 0 0

63 TNT HS 200 тест багц 2 0 1 1 0

64
Pentra ES60  6 month kit  

maintenance 
2 багц 1 0 0 0 1

65
Pentra ES60 year kit 

maintenance
1 багц 1 0 0 0 1

66
STA Compact 6 month 

maintenance kit
2 багц 1 0 0 0 1

67 Urised cuveit 600 cuveit багц 8 2 2 2 2

68 Cell wash solution 1 0.5 л флакон 6 2 2 1 1

69 ECO-D 50 мл флакон 6 2 2 2 0

70 ISE Intenal standard 5*600 мл флакон 6 2 2 1 1



71 ISE Reference Electrolyte 5*300 мл флакон 7 2 2 2 1

72 Sample cleaner 1 60 мл флакон 7 2 2 2 1

73 Sample cleaner 2 60 мл флакон 6 2 2 1 1

74 ISE diluent 300 мл флакон 6 2 2 1 1

75 ALB 300 тест Багц 9 3 2 2 2

76 Mixed bed resin 25 кг Багц 2 0 1 1 0

77 HBeAg 100 тест Багц 1 0 0 0 1

78 FT3 200 тест Багц 1 0 1 0 0

79 FT4 200 тест Багц 1 0 1 0 0

80 TG 100 тест Багц 1 0 0 0 1

81 A-TSHR 100 тест Багц 1 0 0 0 1

82 PRL 100 тест Багц 1 0 0 0 1

83 LH 100 тест Багц 1 0 0 0 1

84 FSH 100 тест Багц 1 0 0 0 1

85 Anti HBS 100 тест Багц 1 0 0 0 1

86 CA 125 100 тест Багц 3 0 1 1 1

87 AFP 100 тест Багц 4 1 1 1 1

88 Labstrip 150 тест Багц 21 7 7 7 0

89 Эстрадиол 100 тест Багц 1 0 0 0 1

90 Anti D 10 мл фл 9 2 3 2 2

91 Anti C 5 мл фл 8 2 2 2 2

92 Anti c 5 мл фл 8 2 2 2 2

93 Anti E 5 мл фл 8 2 2 2 2

94 Anti e 5 мл фл 7 1 2 2 2

95 Цусны хүүдий 350 ширхэг 45 15 10 20 0

96 Цусны хүүдий 400 ширхэг 45 15 10 20 0

97 Liss уусмал 10 мл фл 15 5 4 3 3

98 Syphilis IG G 1*96 well фл 6 1 1 2 2

99 Syphilis Ig M 1*96 well фл 6 1 1 2 2

100 HIV 1*96 well фл 40 10 10 10 10

101 HBsAg 1*96 well фл 40 10 10 10 10

102 Anti HCV 1*96 well фл 40 10 10 10 10

103 VITD3 1*96 well фл 3 0 0 1 2

104 CA 125 calset 4* 1 мл Фл 1 1 0 0 0

105 HDV 1*96 well фл 1 0 0 0 1

106
Kit maintence 6 month 

E2010/E411
1 багц 1 0 0 0 1

107
Kit maintense 3*6 month 

/e411/
2 багц 1 1 0 0 0

БАГЦЫН ДҮН 836 230 209 231 166

 Багц-19: Диализын эмчилгээний эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1
Диализаторийн гуурс 

магистрал
240мм ширхэг 2,000 400 400 600 600

2 Диализийн шүүлтүүр 15М ширхэг 613 122 122 184 185

3 Диализийн шүүлтүүр 17Н ширхэг 336 72 72 96 96

4 Диализийн шүүлтүүр 19Н ширхэг 531 120 120 144 147

5 Диализийн шүүлтүүр 21Н ширхэг 520 200 200 60 60

6 Фистулийн зүү 16 G ширхэг 4,000 800 800 1,200 1,200

7 Вigbag  S 650 650гр   ширхэг 1,200 240 240 360 360

8 Bigbag B  650 гр    ширхэг 800 160 160 240 240

9

 Цитростерил 

/цэвэрлэгээний уусмал/ 

50Н

5  литр фл 40 10 10 10 10

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



10 Шүүлтүүр /усны мембран/   1микрон ширхэг 4 1 1 1 1

11 Шүүлтүүр /усны мембран/   5 микрон ширхэг 4 1 1 1 1

12 Шүүлтүүр /усны мембран/   10 микрон ширхэг 4 1 1 1 1

13 Вакуумжуулсан уут 250литр ширхэг 4 1 1 1 1

14 Ацетатын натри AF 13, AF 81  багц 84 16 16 26 26

15 Усны нэмэгдэл шүүлтүүр
Disafe®plus эсхүл түүнтэй 

дүйцэх 
ширхэг 12 2 2 4 4

16 Пури стерил 5 литр фл 1 1 0 0 0

17
Хэвлийн диализийн 

уусмал
1.5%-2000мл фл 5,840 1,170 1,170 1,770 1,730

18
Хэвлийн диализийн 

уусмал
2.5%+2000мл фл 5,840 1,170 1,170 1,770 1,730

19
Хэвлийн диализийн 

уусмал
.4,25%+2000мл фл 10 2 2 3 3

20
Хэдлийн диализын 

холбогч
Transfer set ширхэг 8 2 2 2 2

21 Хэвлийн диализын таг Minicap ширхэг 11,680 2,340 2,340 3,540 3,460

Нийт дүн 33,531 6,831 6,830 10,013 9,857

Багц-20:  Нян судлалын оношлуур дагалдах хэрэгсэл

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Aerobic blood culture

 bottle  
250 багц 40 10 10 10 10

2 Anaerobic blood culture

 bottle 
1*20 багц 40 10 10 10 10

3 Children*s blood culture

 bottle yellov tube/
1*20 багц 68 17 17 17 17

4 ampicillin 10mg 1*50 багц 13 6 3 2 2

5 Azitromycin 10mg 1*50 багц 11 4 3 2 2

6 Ciprofloxacin 5mg 1*50 багц 17 5 4 4 4

7 Cefazolin 30 1*50 багц 19 6 5 5 3

8 Klarithromycin 1*50 багц 11 3 3 2 3

9 Cifoxotin 1*50 багц 9 3 2 2 2

10 Impienem 1*50 багц 16 5 3 3 5

11 Clindamycin 1*50 багц 13 5 2 2 4

12 Cefotaxime 1*50 багц 17 5 4 4 4

13 Gentamycin 1*50 багц 17 5 4 4 4

14 Chloramphenicol 1*50 багц 13 4 3 3 3

15 Vancomycin 1*50 багц 9 3 2 2 2

16 Ofloxacin 1*50 багц 17 5 4 4 4

17 Penicillin G 10mg 1*50 багц 8 2 2 2 2

18 Nitrofurantoin 300mg 1*50 багц 16 4 4 4 4

19 Ceftrioxane 30mg 1*50 багц 16 4 4 4 4

20 Opticin 1*50 багц 3 1 1 1 0

21 Colistin 1*50 багц 1 1 0 0 0

22 Cefinasa 1*50 багц 4 1 1 1 1

23 Amocxiclav 20/10 1*50 багц 8 2 2 2 2

24 Ceftazidime 30mg 1*50 багц 12 3 3 3 3

25 Trimethaprim

Sulfamethaxazole 

1.25/23.7

1*50 багц 16 4 4 4 4

26 Oxidase 1*50 багц 4 1 1 1 1

27 Pipercillin tasobactom 1*50 багц 3 1 1 1 0

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж



28 Bacitracin 1*50 багц 2 1 1 0 0

29 Flucanazol 1*50 багц 1 1 0 0 0

30 Clothrimazol 1*50 багц 1 1 0 0 0

31 Nystatin 1*50 багц 1 1 0 0 0

32 Nalidix acid 1*50 багц 6 2 1 2 1

33 Doxycycline 1*50 багц 8 2 2 2 2

34 Quality control 1*2 багц 1 1 0 0 0

35 Novabiocin 1*50 багц 4 1 1 1 1

36 Mac Farland 0.5 1*5 багц 1 1 0 0 0

37 GN kart багц 12 3 3 3 3

38 GP kart багц 12 3 3 3 3

39 GN AST багц 12 3 3 3 3

40 GP AST багц 12 3 3 3 3

494 143 119 116 116

Багц-21: Шүдний эмчилгээний эм хэрэгсэл

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 SE bond

2 алхамт бонд. Хятадад 

үйлдвэрлэгдсэн 2 тудаа 

савалгаатай1.25мл Бонд 

1.5мл Пример. Ломбо 

тавихад хэрэглэх 

материал.

ширхэг 4 1 1 1 1

2 Saforide

Архаг болон дунд 

цооролтой сүүн шүдэнд 

хэрэглэх цоорол 

хатууруулах материал. 

Японд үйлдвэрлэгдсэн 

5мл савалгаатай.

ширхэг 4 1 1 1 1

3 Sealant

Байнгын шүдний ховил 

битүүлэх материал. 1мл-

2мл савалгаатай 

зориулалтын шахах 

хошуутай.

ширхэг 10 3 2 3 2

4 Dentin paste

Түр ломбоны материал. 

Солонгосд 

үйлдвэрлэгдсэн 40г 

хэмжээтэй. Ягаан болон 

цагаан өнгөтэй.

ширхэг 32 8 8 8 8

5 Periodon
Зөөлц үхжүүлэх материал. 

Японд үйлдвэрлэсэн.
ширхэг 20 5 5 5 5

6 Медикайн 2% /100ш/
Бразилд үйлдвэрлэсэн 

100ш-р савлагдсан.
ширхэг 90 25 25 20 20

7
Гэрлийн ломбо /charisma 

B1,А1,A2/

Герман улсан 

үйлдвэрлсэн. 

Сайжруулсан Charisma 

smart  4 гр савлагдсан.

ширхэг 72 18 18 18 18

8 Vazeline 50мг савалгаатай ширхэг 2 1 1 0 0

9 Hemostop
Буйлны цус тогтоох 

зориулалттай материал
ширхэг 4 1 1 1 1

10 Cemion 
/Хүүхдийн /Ягаан, цэнхэр, 

ногоон, шар 4н өнгөтэй/
ширхэг 8 2 2 2 2

11 Benzotop

Салстын мэдээ алдуулах 

гель. 20гр савалгаатай 

жимсний үнэртэй.

ширхэг 8 2 2 2 2

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Нийт дүн



12 Sponge

Бонд түрхэх sponge. 

Цэнхэр өнгөтэй дунд 

зэргийн хэмжээтэй. 100 

ширхэгээр савлагдсан.

ширхэг 40 10 10 10 10

13 Нэг удаагын ус хийний хошуу

250 ширхэгтэй савлагдсан. 

1 удаагын ус агаарын 

хошуу.

уут 40 10 10 10 10

14 Fuji 9

Япон улсад үйлдвэрлэсэн, 

Фтор агуулсан цементэн 

ломбо.

ширхэг 12 3 3 3 3

15 Зүү 30g

30g хэмжээтэй. 

хайрцагандаа 100 

ширхэгтэй. Солонгос 

улсад үйлдвэрлэгсэн.

хайрцаг 20 5 5 5 5

16 File

8,10, 15, 20, 25 хэмжээтэй 

шүдний суваг өргөсгөх 

багаж (тус бүрээс 10 

хайрцаг). 6 ширхэгээр 

савлагдсан 25мм урттай. 

хайрцаг 50 15 15 10 10

17 Шүлс сорогч
1 удаагын шүлс сорогч 

хошуу
ширхэг 120 30 30 30 30

18 Буйлны чигжээс мод

50 ширхэгээр савлагдсан 3 

хэмжээтэй(өнгөтэй) , Шүд 

ломбодоход ашиглах 

шүдний завсар гаргагч

ширхэг 5 2 1 1 1

19 Strips

Орос улсад үйлдвэрлэсэн. 

Шүдний завсар өнгөлөх 

зориулалттай материал

хайрцаг 4 1 1 1 1

20 Өнгөлгөөний чулуу 

Хурдан эргэлтийн өрмийн 

хошуунд хийх ломбо 

өнгөлөх үзүүртэй 

өнгөлгөөний чулуу.

ширхэг 40 10 10 10 10

21 Metapex

Солонгос улсад 

үйлдвэрлэсэн. Иодформ 

агуулсан сүүн шүд болон 

байнгын шүдний сувгын 

түр ломбоор ашиглах 

материал.

ширхэг 24 6 6 6 6

22 PaperPoint
Суваг хатаах цаас. (25-

20x, 20-20x, 30-10x)
ширхэг 50 15 10 15 10

23 Пульпоэкстрактор

Орос улсад үйлдвэрлэсэн. 

Сувагаас зөөлж авах 

өргөстэй багаж.

хайрцаг 24 6 6 6 6

24 Meta Bond

Гэрлээр хатуурах ломбо 

наах цавуу 1 алхамт  

Primer болон Bond 

агуулсан.

ширхэг 24 6 6 6 6

25 Хүчил

 37% Ортофосфорын 

хүчил Denfill-д 

үйлдвэрлэсэн. Шүдний 

пааланг сийрэгжүүлэх 

материал,

ширхэг 35 10 10 10 5

26 Белацин

 Орос улсад 

үйлдвэрлэсэн. 50гр нунтаг 

30г шингэнтэй Байнгын 

ломбо

ширхэг 4 1 1 1 1

27 Энгэрэвч

Цаасан энгэрэвч нэг 

удаагын хэрэглээнд 

хэрэглэх, 500ширхэгээр 

уутлагдсан.

ширхэг 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000



28 Biner
Гэрлээр хатуурадаг 

тусгаарлагч жийргэвч. 2gr
ширхэг 40 10 10 10 10

29 Calcimol

Base catalyst гэсэн 2 

савалгаатай эмчилгээний 

жийргэвч.

ширхэг 6 2 2 1 1

30 MTA

Эмчилгээний жийргэвч. 

TechnoDent  үйлдвэрлсэн  

Rootdent нэршилтэй.

ширхэг 20 5 5 5 5

31 Canason
Байнгын шүдний суваг 

ломбодох материал
ширхэг 4 1 1 1 1

32 Highspeed handpiece
Хурдан эргэлтийн өрмийн 

хошуу
ширхэг 5 1 1 2 1

33 Cotton Roll 

Жавжны хөвөн. 

Зориулалтын бэлтгэсэн 

ариутгаж хэрэглэх хөвөн 

ороомог.

уут 60 15 15 15 15

34 Хазалтын цаас
Хөх өнгөтэй хазалт үзэж 

цаас.
ширхэг 6 2 1 2 1

35 Матриц

Шүдний завсар 

ломбодоход хэрэглэх 

материал. Гялгар матриц 

10 урттай 10мм өргөнтэй, 

Төмөр матриц 3метр 

урттай, 6мм өргөнтэй.

ширхэг 4 1 1 1 1

36 Endofill

Эндометасон агуулсан 

суваг ломбодох байнгын 

ломбо 2 шилэнд 

савалгаатай.

ширхэг 4 1 1 1 1

37 Adhesor Тусгаарлах жийргэвч ширхэг 4 1 1 1 1

38 Barrelfilm Гадаргууг ороох наалт ширхэг 4 1 1 1 1

39 Багаж савлах цаас

55мм  75мм 120мм 

хэмжээтэй автоклавт өмнө 

хувирдаг индикатортой 

багаж савлах цаас

ширхэг 12 3 3 3 3

40 Bur
Бор (BR-45,BR-41 BR-

31c)175TF-12 FO-32 TR-15
ширхэг 200 50 50 50 50

9,115 2,290 2,282 2,278 2,265

Багц-22. Уламжлалт эмчилгээний эм, тан, үрэл эм

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Агар-8 (хийн) №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

2 Агар-15 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

3 Агар-35 №9 хайрцаг 35 10 10 10 5

4 Анар-4 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

5 Барагшун-9 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

6 Бойчун-15 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

7 Бонтаг-25 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

8 Бойгар-10 №9 хайрцаг 25 7 6 6 6

9 Брайв-3 №9 хайрцаг 40 10 10 10 10

10 Бөөрний ар үр-10 №9 хайрцаг 30 10 10 10 0

11 Гарнаг-10 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

12 Гарьд-13 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

13 Гишүүнэ-3 №9 хайрцаг 20 10 10 0 0

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Нийт дүн



14 Гүргэм-13 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

15 Даль-16 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

16 Дарву-5 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

17 Дэгд-4 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

18 Жамц-4 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

19 Жонлон-5 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

20 Жуган-25 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

21 Задь-5 №9 хайрцаг 35 10 10 10 5

22 Лидэр-7 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

23 Лиш-6 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

24 Өлзий-18 №9 хайрцаг 5 5 0 0 0

25 Мана-10 №9 хайрцаг 30 5 5 10 10

26 Мана-4 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

27 Манагчинбу №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

28 Марав-3 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

29 Марчин-13 №9 хайрцаг 25 10 5 5 5

30 Норов-7 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

31 Руда-6 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

32 Сампилноров №9 хайрцаг 40 10 10 10 10

33 Саричун №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

34 Сожид-11 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

35 Сорогзонноров №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

36 Сороол-4 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

37 Сүгмэл-10 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

38 Сүгмэл-3 №9 хайрцаг 40 10 10 10 10

39 Сэма-3 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

40 Сэндэн-4 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

41 Танчин-25 №9 хайрцаг 40 10 10 10 10

42 Тунгалаг-5 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

43 Үзэм-7 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

44 Харуц-5 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

45 Ходоодны арүр-10 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

46 Чун-5 №9 хайрцаг 10 5 5 0 0

47 Шижид-6 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

48 Шингүн-5 №9 хайрцаг 15 5 5 5 0

49 Шингүн-25 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

50 Юнва-4 №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

51 Тагтүггүнсэл №9 хайрцаг 20 5 5 5 5

52 Харандаан төөнө ширхэг 40 10 10 10 10

53 Монгол төөнө №3 уут 40 10 10 10 10

54 Шилэн бумба №9 ширхэг 30 10 10 10 0

55 Зүү 0,25*30мм №100 хайрцаг 10 5 5 0 0

56 Зүү 0,25*40мм №100 хайрцаг 20 5 5 5 5

57 Чихний зүү  ширхэг 300 100 100 50 50

58 Шовгон төөнө хайрцаг 2 1 1 0 0

59
Чихний төөнө ( лаа )  ширхэг 30 10 10 10 0

60 Парафин кг 10 10 0 0 0

1,437 463 442 311 221

 БАГЦ -23:  Катетер, гуурс, Эмнэлгийн хэрэгсэл                        

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Амбу маска  /хүрээгүй/ №8 ширхэг 46 18 15 2 11

2 Амбу маска  /хүрээгүй/ №7 ширхэг 43 20 10 3 10

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж

Нийт дүн



3 Амбу маска  /хүрээгүй/ №6 ширхэг 52 24 10 7 11

4 Амбу маска  /хүрээгүй/ №5  ширхэг 59 27 15 5 12

5 Амбу маска  /хүрээгүй/ №4 ширхэг 46 24 10 2 10

6 Амбу маска  /хүрээгүй/ №3 ширхэг 41 19 10 2 10

7 Амбу маска  /хүрээгүй/ №2 ширхэг 44 22 10 0 12

8 Амбу маска  /хүрээгүй/ №1 ширхэг 54 24 15 2 13

9 Амбуны  хүрээтэй маск том хүний ширхэг 17 14 0 1 2

10 Амбуны  хүрээтэй маск хүүхдийн ширхэг 14 12 0 0 2

11 Амбуны маск хүрээтэй нярайн ширхэг 7 3 0 0 4

12 Ариун самбай  30х20 ширхэг 1,200 300 300 300 300

13 Ариун самбай  40х20 ширхэг 1,200 300 300 300 300

14 Аюулгүй хайрцаг ширхэг 3,850 450 1,100 1,250 1,050

15 Вакум гуурс Хэвлийн  /300мл/ ширхэг 95 15 25 25 30

16 Газ плазмын уут 150*100 ширхэг 4 2 2 0 0

17 Газ плазмын уут 250*100 ширхэг 4 2 2 0 0

18 Газ плазмын уут 100*100 ширхэг 5 2 2 1 0

19 Зонд / ходоод/
№4 таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 143 66 65 7 5

20 Зонд / ходоод/
№6 таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 247 60 62 56 69

21 Зонд / ходоод/
№12 таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 246 111 110 7 18

22 Зонд / ходоод/
№14 таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 261 119 110 17 15

23 Зонд / ходоод/
№16 таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 248 119 115 7 7

24 Зонд / ходоод/
№18 таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 53 24 10 12 7

25 Интубацийн гуурс №2 манжеттай ,хийлдэг ширхэг 29 22 0 1 6

26 Интубацийн гуурс №2,5 манжеттай ,хийлдэг ширхэг 24 12 10 1 1

27 Интубацийн гуурс №3  хийлэгчгүй ширхэг 24 12 10 1 1

28 Интубацийн гуурс №4  манжеттай ,хийлдэг ширхэг 104 32 20 31 21

29 Интубацийн гуурс №5 манжеттай ,хийлдэг ширхэг 52 21 20 11 0

30 Интубацийн гуурс №7 манжеттай ,хийлдэг ширхэг 175 59 38 49 29

31
Интубацийн труба 

№ 34 /салаа гуурстай/ ширхэг 5 5 0 0 0

32
Интубацийн труба 

№ 35  / салаа гуурстай / ширхэг 5 5 0 0 0

33
Интубацийн труба 

№ 36 / салаа гуурстай / ширхэг 5 5 0 0 0

34
Интубацийн труба 

№ 37 / салаа гуурстай / ширхэг 5 5 0 0 0

35 Клизмийн хошуу нэг удаагийн ширхэг 106 51 10 30 15

36
Ларингаль маск 

төвөнхийн хошуувч
№2 ширхэг 6 6 0 0 0

37
Ларингаль маск 

төвөнхийн хошуувч
№ 2,5 ширхэг 3 3 0 0 0

Ариутгасан Рентген 

мэдрэгчтэй  бүчтэй зузаан 

8 давхарласан амсар нь 

дотогш нугалсан 

нэхээсний нягтаршил 

30х19



38
Ларингаль маск 

төвөнхийн хошуувч
№ 3 ширхэг 5 5 0 0 0

39
Ларингаль маск 

төвөнхийн хошуувч
№3,5 ширхэг 6 6 0 0 0

40
Ларингаль маск 

төвөнхийн хошуувч
№4 ширхэг 5 5 0 0 0

41
Ларингаль маск 

төвөнхийн хошуувч
№5 ширхэг 5 5 0 0 0

42 Отсосны хошуутай гуурс \том хүний\ ширхэг 1,123 291 276 281 275

43 Соруулгын гуурс № 4 ширхэг 144 68 60 0 16

44 Соруулгын гуурс № 5 ширхэг 58 53 0 0 5

45 Соруулгын гуурс № 6 ширхэг 114 108 0 0 6

46 Соруулгын гуурс №8 ширхэг 479 120 123 108 128

47 Соруулгын гуурс №12 ширхэг 538 103 213 103 119

48 Соруулгын гуурс №14 ширхэг 642 138 230 135 139

49 Соруулгын гуурс №16 ширхэг 558 133 200 120 105

50 Т-гуурс №8,10,12,14,16 ширхэг 40 10 10 10 10

51 Төвийн венийн катетр 3 замтай  F 7 ширхэг 79 8 27 17 27

52 Төвийн венийн катетр 3 замтай  F4 ширхэг 28 2 12 12 2

53 Транхистомын гуурс №20 ширхэг 13 13 0 0 0

54 Транхистомын гуурс №18 ширхэг 13 13 0 0 0

55 Транхистомын гуурс №16 ширхэг 14 14 0 0 0

56 Транхистомын гуурс №14 ширхэг 13 13 0 0 0

57 Транхистомын гуурс №12 ширхэг 13 13 0 0 0

58 Транхистомын гуурс №6-10 ширхэг 11 11 0 0 0

59
Утлагын аппаратын маск  

том хүн 

 уртасгагч гуурс, эмийн 

бодисын бортоготой байх 
ширхэг 150 35 25 45 45

60
Утлагын аппаратын маск 

хүүхэд 

 уртасгагч гуурс, эмийн 

бодисын бортоготой байх 
ширхэг 260 85 35 75 65

61
Хооллох зонд 

 /маш нарийхан уян байх /

 №3   таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 89 46 15 16 12

62 Хооллох зонд / нярай/
 №4   таглаатай угсрах 

холбогчтой
ширхэг 216 68 60 71 17

63
Хүчилтөрөгчийн хамрын 

гуурс /нярай/
\нярай\ зөөлөн ширхэг 742 253 228 133 128

64
Хүчилтөрөгчийн хамрын 

гуурс /том хүний/
\том хүний\ зөөлөн ширхэг 2,180 590 560 560 470

65
Хүчилтөрөгчийн хамрын 

гуурс /хүүхэд/
\хүүхэд\ зөөлөн ширхэг 1,450 430 400 310 310

66
Хүчилтөрөгчийн хамрын 

маск
нярайн ширхэг 373 21 111 120 121

67
Хүчилтөрөгчийн хамрын 

маск
хүүхдийн ширхэг 502 128 118 133 123

68
Хүчилтөрөгчийн хамрын 

маск
Том хүний ширхэг 550 145 125 140 140

69 Хэл дарагч /воздуход / №6 ширхэг 47 14 10 12 11

70 Хэл дарагч /воздуход / №5 ширхэг 48 15 10 12 11

71 Хэл дарагч /воздуход / №4 ширхэг 49 16 10 12 11

72 Хэл дарагч /воздуход / №3 ширхэг 49 16 10 12 11



73
Шээсний катетрь /2 

замтай/ Силикон
№12 ширхэг 217 27 78 80 32

74
Шээсний катетрь /2 

замтай/ Силикон
№14 ширхэг 188 27 72 72 17

75
Шээсний катетрь /2 

замтай/ Силикон
№16 ширхэг 167 22 60 75 10

76
Шээсний катетрь /3 

замтай/ Силикон
 № 20     (3 замтай) ширхэг 82 22 20 20 20

77
Шээсний катетрь /3 

замтай/ Силикон
№ 22     (3 замтай) ширхэг 82 22 20 20 20

БАГЦЫН ДҮН 19,864 5,129 5,524 4,834 4,377

  Багц -24: Шингэн сэлбэх систем, үзлэгийн бээлий 

2-р улирал 

(4.5.6 сар)

  2021-04-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

3-р улирал 

(7.8.9 сар)

  2021-07-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

4-р улирал 

(10.11.12 сар)

  2021-10-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

1-р улирал 

(1.2.3 сар)

  2022-01-05-ны 

дотор 

нийлүүлэх 

тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг тоо ширхэг

1 Үзлэгийн бэлий  № S Талькгүй хос 105,510 26,500 26,010 27,000 26,000

2 Үзлэгийн бэлий № M Талькгүй хос 115,100 28,750 28,800 28,800 28,750

3 Үзлэгийн бэлий №L Талькгүй хос 9,300 2,200 2,200 2,700 2,200

4 Үзлэгийн бэлий № M Тальктай хос 500 500 0 0 0

5 Шингэн сэлбэх  систем эрвээхий зүүтэй ширхэг 48,500 12,500 11,700 12,550 11,750

6
Шингэн сэлбэх тоологчтой 

систем 

дусал тоологчтой, 

тохируулгатай 
ширхэг 582 184 263 72 63

БАГЦЫН ДҮН 279,492 70,634 68,973 71,122 68,763

Захиалгын 

нийт тоо 

ширхэг

Улирлын хуваарь

Д\Д Эмийн нэр Тун хэмжээ, хэлбэр
Хэмжих 

нэгж
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