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Тендер шалгаруулалтын нэр: Увс аймгийн сумдын эмнэлэг, эмийн эргэлтийн сангуудад   2022 

онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: УВАЭМГ/202201001 

  

 Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газар  эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  

Увс аймгийн сумдын эмнэлэг, эмийн эргэлтийн сангуудад  2022 онд хэрэглэх эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл  нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна. 

Тендерийн баримт бичгийг 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.Энэхүү үйл ажиллагааны 

мэдээллийг www.tender.gov.mn  цахим хаягнаас тендерийн баримт бичгийг татан авна уу. 

 Данс : 100150020001 Увс аймгийн ЭМГ 

 

 Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын чадварын хувьд тендерийн баримт бичигт 

заасан дараах шаардлагуудыг хангасан байна. 

Үүнд: 

Борлуулалтын хэмжээ: 2019, 2020 оны борлуулалтын орлогын нийлбэр нь санал болгож буй үнийн 

дүнгийн 50 хувиас дээш 

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Түргэн хөрвөх 

чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь санал болгож буй үнийн 30 хувиас 

багагүй. 

Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2019, 2020  оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн 

тайланг ирүүлнэ. 

Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: тийм 

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол ирүүлнэ. Тухайн багцад шаардлагатай. 

Тендерийн хамт санал болгож буй үнийн дүнгийн нэг   /1 %/ хувьтай тэнцэх төгрөгийн дүнтэй 

тендерийн баталгаа ирүүлнэ 

Тендерийг 2022 оны 02 -р сарын 15-ны өдрийн 10 цаг 00 минут –аас/орон нутгийн цагаар/  өмнө 

доорх хаягаар ирүүлэх  ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 

тендерийг  2022 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 11 цаг 00 минут /орон нутаг цаг 10 цаг 00 минут/ - т 

нээнэ. 

  

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх:  Эрхгүй 

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно 

  

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Утас. Улаангом  сум , Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар Утас: 70454844, 99900022, 
Факс: 70452726 

Веб хаяг:  www.tender.gov.mn   

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/

