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Засаг даргын 

Тамгын газрын 

барилгын засвар 

(Дундговь, Өлзийт 

сум)

2018 2018 150.0 150.0

2018.04.25-нд 

тендер 

зарласан.  

2018 оны 07 

сарын 2-нд 

гэрээ 

байгуулсан.

“БИАНКОНЭРО 

КОНСТРАКШН”  ХХК

ТӨБЗГ-ын 2018 оны 3 сарын 27-ний 

өдрийн  А-1/854 тоотоор эрх шилжиж 

ирсэн. 2018 оны 5 сарын 25-ны өдөр 

тендер нээсэн. 2018 оны 7 сарын 2-нд 

“БИАНКОНЭРО КОНСТРАКШН”  ХХК- тай 

гэрээ байгуулсан.

2

Цэцэрлэгт хүрээлэн 

(Дундговь, 

Эрдэнэдалай сум)

2018 2019 400.0 200.0

2018/06/26 

тендер 

зарласан.

ТӨБЗГ-ын 2018.03.27 А-1/854 эрх 

шилжиж ирсэн. Зураг, төсвийг ОНӨГ-т 

6.11-нд хүлээлгэн өгсөн, Үнэлгээний 

хороо 6.21-нд хуралдаж, 2018 оны 06 

сарын 21-нд   тендер зарласан. 2018 оны 

07 сарын  27-ны өдөр нээнэ.

Тендерт шалгарсан 

гүйцэтгэгч
Бусад

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,                                                                                                                                                 

САНХҮҮЖИЛТИЙН 6-Р САРЫН МЭДЭЭ

Д/д

Барилга 

байгууламж, их 

засварын ажлын 

нэр, хүчин чадал, 

байршил

Хугацаа
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Ажлын 

гүйцэтгэл (үе 

шатны ажил 

тус бүрээр 

бодит 

гүйцэтгэл, 

хувийг бичнэ)

1.Тендер 

зарласан 

огноо             

2.Гэрээ 

байгуулсан 

огноо
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Халуун ус, ахуйн 

үйлчилгээний 

төвийн 

барилга(Дундговь, 

Цагаандэлгэр сум)

2018 2018 250.0 250.0

2018.07.04-

ний өдөр 

тендер 

зарласан.

ТӨБЗГ-ын 2018.03.27 А-1/854 эрх

шилжиж ирсэн. Нийт төсөвт өртөг

443,079,760 төгрөг, үүнээс 2018 онд 250

сая төгрөг батлагдсан. 250 сая төгрөгний

зураг төсвийг ОНӨГ-т хүлээлгэн өгсөн.

БХБЯ-руу 2019 оны улсын төсөвт

үлдэгдэл санхүүжилт 193,079,760

төгрөгийг тусгуулах саналаа хүргүүлсэн.

Үнэлгээний хороо 5 сарын 31-ний өдөр

байгуулагдсан. тендерийг 2018.07.04-ны

өдөр зарласан.

4

Нийтийн ахуйн 

үйлчилгээний 

барилгын засвар 

(Дундговь, Адаацаг 

сум)

2018 2018 50.0 50.0

5.1-нд тендер 

зарласан. 

2018.06.21-нд  

гэрээ 

байгуулсан.

Алтан бат өрлөг ХХК

ТӨБЗГ-ын 2018 оны 3 сарын 27-ний 

өдрийн  А-1/854 тоотоор эрх шилжиж 

ирсэн. 2018 оны 5 сарын 10-ны өдөр 

тендер нээсэн. Харьцуулалтын тендер 

амжилтгүй болж шууд гэрээ байгуулахаар 

болсон. Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 5 

сарын 30-ний өдрийн А/241 захирамжаар 

Адаацаг сумын Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн.  "Алтан бат өрлөг" ХХК-тай 

2018 оны 06 сарын 21- нд гэрээ 

байгуулсан.

5

Сургуулийн спорт 

заалын барилгын 

дуусгал (Дундговь, 

Хулд сум)

2018 2018 310.0 310.0

2018 оны 06 

сарын 6нд 

гэрээ 

байгуулсан.

Гурвандэлгэр ХХК

ТӨБЗГ-ын 2018 оны 3 сарын 27-ны 

өдрийн А-1/854 эрх шилжиж ирсэн. 

БСШУСЯамны 2018 оны 4 сарын 26-ны 

өдрийн 16/3962 үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх 

гэрээ байгуулах тухай тоот ирсэн. 

"Гурвандэлгэр" ХХК нь 2015 оны 9 дүгээр 

сарын 9-ний өдөр Хулд сумын Засаг 

даргатай гэрээ байгуулан ажилласан. 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 5 сарын 

30-ний өдрийн А/241 захирамжаар Хулд 

сумын Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. 

2018 оны 06 сарын 06-ны өдөр 

Гурвандэлгэр ХХК-тай гэрээ байгуулсан. 

60 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
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Цэцэрлэгийн 

барилгын хүчитгэл 

(Дундговь, 

Цагаандэлгэр сум)

2018 2018 67.0 67.0

2018.06.26-нд 

тендер 

зарласан.

БСШУСЯамны 2018 оны 4 сарын 27-ны 

өдрийн 1а/4025 тоотоор эрх шилжиж 

ирсэн. Дундговь аймгийн мэргэжлийн 

хяналтын газрын 2018 оны 5 сарын 15-ны 

өдрийн 193 дугаар тоотоор уг ажлын 

төмөр бетон хучилтын бэхэлгээний 

ажлын зураг, төсөвт улсын экспертээр 

магадлал хийлгэх шаардлагатай гэсэн 

тул зураг төсвийг Барилгын хөгжлийн 

төвд экспертизээр шалгуулсан. 

2018.06.26-ны өдөр тендер зарласан. 

2018 оны 07 сарын 03-нд нээж  

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендерийг үнэлсэн тухай үнэлгээний 

хорооны дүгнэлтийг захиалагчид 

хүргүүлэв

7

Цэцэрлэгийн 

барилгын засвар 

(Дундговь, 

Эрдэнэдалай сум)

2018 2018 32.0 32.0

2018.06.21-нд 

тендер 

зарласан.

БСШУСЯамны 2018 оны 4 сарын 27-ний 

өдрийн 1а/4025 тоотоор эрх шилжиж 

ирсэн. 32,000,000 төгрөгний зураг, 

төсвийг ОНӨГ-т хүлээлгэн өгсөн. 

Үнэлгээний хороо 5 сарын 31-нд 

байгуулагдсан. 2018 оны 06 сарын 21 нд 

тендер зарласан.  Тендерийг нээж 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендерийг үнэлсэн тухай үнэлгээний 

хорооны дүгнэлтийг захиалагчид 

хүргүүлэв

8

Төв халхын 

дуулалт жүжгийн 

театр тоног 

төхөөрөмж 

худалдан авах

2018 2018 50.0 50.0

2018.06.05-ны өдрийн БСШУС-ын сайдын 

А/338 дугаартай тушаалаар хөрөнгө 

болон эрх шилжүүлсэн тушаал гарсан 

боловч одоогоор албан ёсоор ирээгүй 

байна. Төв халхын дуулалт жүжгийн 

театраас тоног төхөөрөмжийн техникийн 

үзүүлэлтийг хүлээн авахаар ажиллаж 

байна. Тушаал албан ёсоор ирсний дараа 

Орон нутгийн өмчийн газар хүргүүлэн  

тендерийг зохион байгуулна.
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Сургуулийн 

барилгын 

сантехникийн 

засвар /Дундговь, 

Сайнцагаан сум, 

Эрдмийн далай 

цогцолбор/

2018 2018            68.0           68.0 

2018.06.14-ны өдрийн БСШУС-ын сайдын 

А/372 дугаартай тушаалаар хөрөнгө 

болон эрх шилжүүлсэн тушаал гарсан 

боловч одоогоор албан ёсоор ирээгүй 

байна. Эрдмийн далай цогцолбор 

сургуулиас зураг, төсвийг хүлээн авч 

Орон нутгийн өмчид тендерийг зохион 

байгуулахаар материалыг хүргүүлэв

10

Эрүүл мэндийн төв 

/ Дундговь 

Дэлгэрхангай сум /

2012 2018       1,099.5         799.5 ОГОСТ ХХК
"ОГОСТ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Ажил 

эхлээд 70%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

11

Нэгдсэн эмнэлгийн 

мооргын барилгын 

засварын ажил 

(Дундговь, 

Сайнцагаан сум)

2018 2018 100.0 100.0

5 сарын 30-

ний өдөр 

тендер 

зарласан.

  Эрүүл мэндийн яамнаас аймгийн Эрүүл 

мэндийн газарт эрх нь шилжиж ирсэн . 

2018 оны 05 сарын 30-ны өдөр тендер 

зарласан. 6 сарын 29-ний өдөр нээсэн. 

Үнэлгээний шатандаа явж байна.

12

Сум дундын 

эмнэлэгийн 

барилга / Дундговь, 

Эрдэнэдалай сум /

2018 2019 1500.0 750.0 Төсөвтөсөл ХХК

ТӨБЗГ үнэлгээний хороо байгуулсан 

тендер зарласан. Төсөвтөсөл ХХК-тай 

гэрээ байгуулах шатанд явж байна.

13

Үерийн 

Хамгаалалтын 

далан /Дундговь, 

Мандалговь хот /

2018 2019 1424.0 250.0

4 сарын 23-нд 

тендер 

зарласан.

БХБЯам дээр 4.23 нд тендер зарласан. 

5.24-нд нээсэн. Үнэлгээний шатанд 

явагдаж байна. 
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Залуус хорооллын 

гадна дулаан, 

цэвэр бохир усны 

шугам, холбоо, 

цахилгааны шугам 

сүлжээ / Дундговь 

Сайнцагаан сум /

2018 2019 49000.0 500.0 Б софт ХХК

Б софт ХХК-тай 2900.0 сая төгрөгийн  

гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 40%-

тай.

15

Инженерийн шугам 

сүлжээний 

өргөтгөлийн эхний 

ээлж /Дундговь, 

Гурвансайхан сум/

2018 2019       1,190.0         320.0  Цагаан зуун ХХК 

Цагаан зуун ХХК-тай 1026.0 сая төгрөгийн 

гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил буюу 

улаан шугам тавьсан.

16

Мандал сургуулийн 

960 хүүхдийн спорт 

заалын барилга 

/Дундговь, 

Сайнцагаан сум/

2014 2018          815.8           18.2 Өмнөх оны үлдэгдэл

17

Цэцэрлэгийн 

барилга, 100 ор 

/Дундговь, 

Сайнцагаан сум/

2018 2019       1,000.0         500.0 

5.21-ны 

тендер 

зарласан.

БСШУСЯам дээр 5.21-нд тендер 

зарласан. 6.21-нд тендерийг нээнэ.

18

Сургуулийн 

барилга, 320 

суудал /Дундговь, 

Дэрэн сум/

2018 2019       1,474.5      1,237.3 

6.18-ны өдөр 

гэрээ 

байгуулсан.

 Бум констракшн ХХК 

БСШУСЯам дээр тендер зарлагдаж, "Бум 

констракшн" ХХК-тай  6.18-ны өдөр гэрээ 

байгуулсан. Улаан шугам тавигдсан.
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Сургуулийн 

барилга, 320 

суудал /Дундговь, 

Дэлгэрхангай сум/

2018 2019       2,377.0         500.0 

5.9-ны өдөр 

гэрээ 

байгуулсан.

 Урагшлах ХХК 

ТӨБЗГ-т  эрх нь байгаа. "Урагшлах" ХХК-

тай 5 дугаар сарын 9-ны өдөр гэрээ 

байгуулсан.  Улаан шугам тавигдсан.

20

Цэцэрлэгийн 

барилга, 100 ор 

/Дундговь, 

Баянжаргалан сум/

2018 2019       1,022.2         511.1  Ай И Би ХХК 

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газарт тендер зарлагдаж, Ай И Би ХХК-

тай гэрээ байгуулсан.

21

Соёлын төвийн 

барилга, 250 

суудал /Дундговь, 

Өлзийт сум/

2018 2019       1,529.4         564.7 

ТӨБЗГ-т эрх нь байгаа зураг,төсөв 

Барилгын хөгжлийн төвд экспертизээр 

орж байна.


