
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ 

 

                                   

Огноо: 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр 

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: УУХҮЯ/202211011 

 

 Үндэсний геологийн албанаас 2022 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр геомэдээллийн 

сангийн 3-н төслийг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах гэж 

байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг чадварын мэдүүлгээ 

ирүүлэхийг урьж байна.  

           Тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа 

тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар мэдээллийг авч, мэдүүлгээ цахим системээр ирүүлнэ.    

 

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь дор дурдсан нэр бүхий геологийн судалгааны ажил байна. Үүнд: 

  

Багцын 

дугаар 

Төслийн нэр, байршил,    

аймаг, сумын нэр,  

код,  (эхлэх, дуусах хугацаа) 

Геологийн даалгавар                                                                                                     

/шийдэх асуудал/ 

1 2 3 

3. Геомэдээллийн сангийн мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах цахим ажил 

12 

Геологийн баримтын төв 

архивын эрэл хайлтын дотоод 

программыг сайжруулах, 

цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх  

Код: ЦА-1 

(2022-2024) 

Бүх төрлийн геологийн судалгааны ажлын анхдагч 

баримтын  эрэл хайлтын сан хөгжүүлэлт, 

цахимжуулах 

13 

Геомэдээллийн сангийн 

сэдэвчилсэн судалгааны үр 

дүнд үүссэн мэдээлэл, баримтад 

тулгуурлан сан үүсгэх  

Код: ЧДС-1-2022 

(2022-2025) 

Эрдэс баялгийн чулуун дээжийн цахим санг 

баяжуулах, төрөлжүүлэх, шинэчлэн боловсруулах 

14 

Геомэдээллийн сангийн 

сэдэвчилсэн судалгааны үр 

дүнд үүссэн мэдээлэл, баримтад 

тулгуурлан цахим сан үүсгэх 

Код: Геологийн баримт-1 

(2022-2024) 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн сэдэвчилсэн 

судалгааны ажлуудын мэдээллийг нэгтгэх, 

төрөлжүүлэх, баяжуулах 

 

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангасан 

байх ба зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ.  

Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.  

Үүнд: 

- Хуулийн этгээдийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон талбайн нэр, багцын 

дугаар; 

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


- “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангасан талаар дурдсан албан 

бичиг; 

- Зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд санал болгож буй мэргэжлийн боловсон хүчний 

нэрс, анкет /цээж зурагтай/, иргэний үнэмлэхний хуулбар /E-Mongolia системээс татаж 

авсан хувилбар байж болно/, тэдгээрийн чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл, багийн 

бүрэлдэхүүн ашигт малтмалын хэтийн төлөв болон геологийн сэдэвчилсэн судалгааны 

ажилд 10-аас доошгүй хүнтэй байхыг нотолсон баримт бичиг;  

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх нэг баг хэд хэдэн төсөлд санал илгээх боломжтой хэдий ч 

нэг төслөөр гэрээ байгуулах эрхтэй бөгөөд хэд хэдэн төсөлд санал ирүүлэх бол 

оролцох багцуудыг  гэрээ байгуулах дарааллаар эрэмбэлэн албан бичгээр ирүүлнэ. 

- Инженер техникийн ажилчдын сургууль төгссөн дипломын хуулбарыг нотариатаар 

баталгаажуулан ирүүлэх /нотариатын баталгаа 2022 он гарснаас хойш хугацаатай 

байх/; 

- Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт; 

- ШШГЕГ-ийн тодорхойлолт; 

- Хуулийн этгээдийн тухайн чиглэлээр судалгааны ажил гүйцэтгэсэн туршлагын 

талаарх мэдээлэл /сүүлийн 5 жилийн байдлаар/; 

- Харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй талаарх тодорхойлолт; 

- Хуулийн этгээдийн 2020, 2021 оны жилийн эцсийн аудитлагсан санхүүгийн тайлан 

аудитын дүгнэлтийн хамт; 

- Ажилтны сүүлийн 3 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт, 

иргэний үнэмлэхний хуулбар; 

 

Дараах мэдээллүүдийг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Төрийн худалдан авах ажиллагааны/ 

tender.gov.mn/ цахим системээр дамжуулан шалгах болно. Үүнд: 

- Татварын тодорхойлолт;  /тендер нээх үеийн байдлаар өр төлбөргүй байх/ 

- Хуулийн этгээдийн 2020, 2021 оны борлуулалт, ашгийн хэмжээ;  

- Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт; /тендер нээх үеийн байдлаар өр төлбөргүй байх/ 

 

Сонирхсон этгээд чадварын мэдүүлэгтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 04 

дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2022 оны 04 дүгээр 

сарын 25-ны өдрийн 14.00 цагийн дотор www.tender.gov.mn цахим системээр ирүүлнэ үү.  

Тендертэй холбоотой тодруулгыг хуульд заасан хугацаанд багтааж Үндэсний геологийн 

албаны Үнэлгээний хорооноос албан бичгээр болон 70182011 утсаар хандан авч болно. 
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