
2022.01.13

№

Тендер 

шалгаруулалт

-ын код

Худалдан авах  

үйлчилгээний нэр

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

(мян.төг) 

ХАА-нд 

мөрдсөн 

журам, 

арга

Тендер 

зарласан 

огноо

Цахим тендер 

шалгаруулалтын зарлал 

нийтэлсэн байдал

Дэлгэрэнгүй жагсаалтад хүсэлт 

гаргасан

байгууллагын нэр

Хураангуй жагсаалтад орсон

байгууллагын нэр

Сонгон шалгарсан 

этгээдийн нэр

Гэрээ 

байгуулсан 

огноо

Гэрээ 

дуусгавар 

болох, 

дүгнэх огноо

 Гэрээний

дүн

(мян.төг) 

гүйцэтгэл 

хувиар
Тайлбар, тодруулга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ЗТХТ/202106018

Авто зам,төмөр бетон гүүр,

хоолойн барилга, засварын

ажлын үйлдвэрлэлийн болон

төсвийн жишиг нормыг

шинэчлэн боловсруулах, Авто

зам, замын байгууламжийн

төсвийн программыг шинэчлэх

          273,000 НТШ-ХҮА 2021.06.25

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

1. “Лидер вишн групп” ХХК /Д.Жанчив/

2. “Монголын авто замчдын холбоо” ТББ

/Н.Адилбиш ахлагчтай/

3. “Эн Би Си Си” ХХК /Ж.Алтан-Оргил

ахлагчтай/

4. “Ростов” ХХК /Я.Баярхүү ахлагчтай/

1. “Монголын авто замчдын холбоо”

ТББ /Н.Адилбиш ахлагчтай/,

2. “Ростов” ХХК /Я.Баярхүү ахлагчтай/,

3. “Эн Би Си Си” ХХК /Ж.Алтан-Оргил

ахлагчтай/

"Монголын авто 

замчдын холбоо" 

ТББ /Н.Адилбиш 

ахлагчтай/

2021.08.24-

2021/173
2022.06.30         273,000 30%

Дунд шатны тайлан

редакцийн шатанд

хянагдаж байна.

2 ЗТХТ/202106020

Авто зам төсөллөх норм болон

хучилтын тооцооны гарын

авлагыг шинэчлэн

боловсруулах

          140,000 НТШ-ЧҮА
2021.06.25

2021.07.09

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

2021.06.25-ны зарлалын дагуу санал

ирүүлсэн оролцогч байхгүй. 2021.07.09-

ний өдөр дахин зарлахад зөвхөн “Эм Си

Пи Си Жи Ар” ХХК /Ж.Батсайхан/ Зөвлөх

баг хүсэлт гаргасан. 

“ТБОНӨХБАҮХАТХ”-ийн 51.1 дэх заалт,

36.5.3 дахь заалтуудыг тус тус

үндэслэн дараах байгууллагуудаар

хураангуй жагсаалт үүсгэсэн. 

1. “Ай Си Ти Сайн Консалтинг” ХХК,

2. “Ростов” ХХК,

3. “Ар Си Эс Си” ХХК,

4. “Даваа зам” ХХК,

5. “Аварга зам” ХХК,

"Эм Си Пи Си Жи 

Ар" ХХК 

/Ж.Батсайхан/

2021.08.24-

2021/174
2022.08.25         139,780 -

Эхлэлийн шатны

тайлан 

боловсруулалтын 

шатанд байна. 

3 ЗТХТ/202101017

“Авто замын орон зайн

мэдээллийн санд суурилсан

веб аппликейшнд улсын

чанартай замын судалгааны

мэдээллийг оруулах, веб

аппликейшнийг мэргэжлийн,

хэрэглээний түвшинд ашиглах

дадлагыг бий болгох, олон

улсын стандартын түвшинд

нэгдсэн мэдээллийн системийг

бий болгох”

           80,000 НТШ-ХҮА
2021.06.07

2021.07.05

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

2021.06.25-ны зарлалын дагуу:

1. “Топмаф” ХХК

2. “Ай Си Ти групп”

3. “Лидер вишн групп” ХХК

4. “Интерактив” ХХК

“ТБОНӨХБАҮХАТХууль”-ийн 14-16 дүгээр

зүйлийн шаардлагыг хангаагүй, урилгад

заасан баримт бичгийн бүрдэл дутуу 

2021.07.09-ний зарлалын дагуу:

1.  “Топмаф” ХХК,

2. “Лидер вишн групп” ХХК,

3. “Азийн дэд бүтцийн судалгааны

хүрээлэн” ТББ.

1.  “Топмаф” ХХК,

2. “Лидер вишн групп” ХХК,

3. “Азийн дэд бүтцийн судалгааны

хүрээлэн” ТББ.

"Азийн дэд бүтцийн 

судалгааны 

хүрээлэн" ХХК 

/Э.Эрдэнэчимэг/

2021.09.14-

2021/197
2022.02.10           80,000 30%

Дунд шатны тайлан

нэмэлт 

боловсруулалтын 

шатанд.

4 ЗТХТ/202106021

Авто замын салбарын

гамшигийн эрсдэлийн үнэлгээ,

дүрэм төлөвлөгөөг

боловсруулах ажил

           41,000 НТШ-ЧҮА 2021.06.25

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

1. “Монголын авто замчдын холбоо” ТББ

/Х.Гантөмөр/,

2. “Ростов” ХХК /Я.Баярхүү/,

3. “Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн

холбоо” ТББ /Г.Энхбат/.

1. “Монголын авто замчдын холбоо”

ТББ /Х.Гантөмөр/,

2. “Ростов” ХХК /Я.Баярхүү/,

3. “Монголын ажил олгогч эздийн

нэгдсэн холбоо” ТББ /Г.Энхбат/.

"Монголын авто 

замчдын холбоо" 

ТББ /Х.Гантөмөр/

2021.08.09-

2021/157
2022.03.08           41,000 30%

Дунд шатны тайланд

нэмэлт 

боловсруулалтын 

шатанд.

5 ЗТХТ/202106023

НАСТО олон улсын

байгууллагын гаргадаг "Хотын

тээврийн сүлжээний

төлөвлөлтийн гарын авлага"-г

шинээр боловсруулах

           43,630 НТШ-ЧҮА
2021.06.25

2021.07.09

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

2021.06.25-ны зарлалын санал ирүүлсэн

оролцогч байхгүй. 2021.07.09-ний өдөр

дахин зарлахад

1. “Нийслэлийн авто замын

инженерүүдийн холбоо” ТББ /Э.Ганболд/

2. Мэргэшсэн инженер Ч.Нямсүрэн

ахлагчтай зөвлөх баг

“ТБОНӨХБАҮХАТХ”-ийн 51.1 дэх заалт,

36.5.3 дахь заалтуудыг тус тус

үндэслэн дараах байгууллагуудаар

хураангуй жагсаалт үүсгэсэн.

1. “Нийслэлийн авто замын

инженерүүдийн холбоо” ТББ

/Э.Ганболд/

2. Мэргэшсэн инженер Ч.Нямсүрэн

ахлагчтай зөвлөх баг

3. "Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК,

4. "Эс Ар Пи Инженеринг Монголиа"

ХХК

"Эс Ар Пи Инженер 

Консалтинг 

Монголиа" ХХК 

/Ч.Нямсүрэн/

2021.08.25-

2021/175
2022.04.25           43,492 30%

Дунд шатны тайланд

боловсруулалтын 

шатанд.

6 ЗТХТ/202106025

Нийслэлийн авто замын

сүлжээний бүртгэл мэдээллийн

сангийн суурь судалгаа

           50,000 
НТШ-ХҮА-

БҮА

2021.06.25

2021.07.09

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

2021.06.25-ны зарлалын дагуу зөвхөн

“Азийн дэд бүтцийн судалгааны хүрээлэн”

ТББ хүсэлт гаргасан.

2021.07.09-ний өдөр дахин зарлахад

“Азийн дэд бүтцийн судалгааны хүрээлэн”

ТББ хүсэлт гаргасан.

“ТБОНӨХБАҮХАТХ”-ийн 51.1 дэх заалт,

36.5.3 дахь заалтуудыг тус тус

үндэслэн дараах байгууллагуудаар

хураангуй жагсаалт үүсгэсэн.

1. “Азийн дэд бүтцийн судалгааны

хүрээлэн” ТББ,

2. “Лидер вишн групп” ХХК,

3. “Топ маф” ХХК

"Азийн дэд бүтцийн 

судалгааны 

хүрээлэн" ХХК

2021.08.25-

2021/176
2022.02.10           50,000 30%

Дунд шатны тайланд

нэмэлт 

боловсруулалтын 

шатанд.

7 ЗТХТ/202106026

Баруун гар талдаа жолооны

хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн

эд ангийг үндэсний стандартад

нийцүүлэн сольж өөрчлөх

талаарх судалгаа

           27,000 НТШ-ЧҮА

2021.06.25

2021.07.09

2021.08.13

2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

2021.06.25, 2021.07.09, 2021.08.13-ны

зарлалын дагуу санал ирүүлсэн оролцогч

байхгүй. 2021.12.07-ны "Эм Ай Си Жи"

ХХК санал ирүүлсэн.

- - - -  - -

Зөвлөхийн хураангуй

жагсаалт үүсээгүй.

Шууд гэрээ байгуулах

санал авах шатанд

байна.

8 ЗТХТ/202106027

"Автотээврийн хэрэгсэлд

суурилуулах утаа шүүгчийг

дотоодод үйлдвэрлэх боломж"-

ийг судлах

           20,000 НТШ-ШХА
2021.06.28-

02/444

Автотээврийн салбарт үйл

ажиллагаа эрхэлдэг

байгууллагуудад шууд гэрээ

байгуулах санал ирүүлэх тухай

албан бичгийг хүргүүлсэн.

Гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэх саналыг

2021.06.28-02/444 тоотоор холбогдох

байгууллагуудад хүргүүлсэн. Зарлалын

дагуу санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй. 

"Авто тээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ

"Авто тээврийн 

үндэсний төв" 

ТӨҮГ

2021.09.20-

2021/199
2022.06.15 20,000          -

Эхлэлийн шатны

тайлан 

боловсруулалтын 

шатанд байна.

"АВТО ЗАМЫН НОРМ НОРМАТИВЫН САН"-ГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ



9 ЗТХТ/202106028

Монгол Улсын авто замын

сүлжээний орон зайн

мэдээллийн сангийн аюулгүй

байдал, халдлагаас хамгаалах

систем авах

           50,000 
НТШ-

ХА
2021.12.07

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин
-

1. "Ай Ти Зон" ХХК

2. “Блүүмвейв” ХХК
"Блүүмвейв" ХХК - -           44,950 -

Гэрээ байгуулах эрх

олгох тухай мэдэгдэл

хүргүүлсэн байна. 

10 ЗТХТ/202106029

Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын зохион байгуулалт,

техникийн дүрэм, арга

технологи, техникийн

шаардлага болон урсгал

засвар, онцгой ажлуудыг

гүйцэтгэх хугацааны норм,

Асфальтбетон хучилттай авто

замд гадаргуун боловсруулалт

хийх техникийн шаардлагыг

шинэчлэн боловсруулах

          120,000 НТШ-ЧҮА
2021.12.07 

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин
1. "Ар Ди Эй Си" ХХК - - - - - -

Хуулийн 36 дугаар

зүйлийн 36.18 дахь

хэсгийг үндэслэн

гэрээ шууд байгуулах

ажлыг хангаж

ажиллаж байна. 

11 ЗТХТ/202106032

Авто замын гүүр ба хоолой

төсөллөх нормыг шинэчлэх,

Гүүрийн алгасал

байгууламжийг тооцоот

ачаалал (статик динамик) -р

туршиж баталгаажуулах, Төмөр-

бетон хийцийн хэв хашмал &

тулаасны гарын авлага,

Гүүрийн хэв гажилтын заадас,

тулах хэсэг, хүчитгэлийн тросс,

хүчитгэлийн зайлшгүй

дагалдах хэрэгсэлүүдэд

тавигдах шаардлага

боловсруулах

          235,700 НТШ-ЧҮА
2021.06.25

2021.07.09

1. www.tender.gov.mn,

2. www.rtdc.gov.mn

3. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв"

ТӨҮГ-ын фейсбүүк пейж хуудас.

4. "Өнөөдөр" сонин

Зарлалын дагуу санал ирүүлсэн оролцогч

байхгүй. 
- - - -  - -

4 зөвлөх

үйлчилгээний ажлыг

1 багц болгон

зарласан боловч

санал ирүүлсэн

оролцогч байгаагүй.

Дээрх 4 зөвлөх

үйлчилгээний ажил

тус бүрд сонгон

шалгарлуулалт 

зарлана.

12 -

Монгол орны зам, цаг уурын

нөхцөлд тохирсон авто замын

хучилтын технологийн

чадавхыг сайжруулах төслийн

туршилт, судалгаа,йн туршилт,

судалгаа/

          295,000 ХТШ
2021.08.03-

2/534
- -

Налайх – Чойр чиглэлийн АН03

дугаартай авто замыг сонгож, ПК101-

ПК202 дэх километр зам талбайд

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсний дагуу

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ

худалдан авах тухай хууль”-ийн 3

дугаар зүйлийн 3.5 дахь заалт “Хууль

тогтоомжоор олгосон эрхийн дагуу

төрийн өмчит хуулийн этгээдийн

гүйцэтгэх улсын чанартай авто замын

засвар, арчилгаатай холбоотой ажил,

үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг

энэ хуулиар зохицуулахгүй” заалтыг тус

тус үндэслэн тухайн зам хариуцагч

"Налайх-АЗЗА" ТӨХК-тай шууд гэрээ

байгуулах хүсэлтийг Сангийн яам

болон Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд

хүсэлт гарган шийдвэрлүүлж, шууд

гэрээ байгуулсан.

"Налайх-АЗЗА" 

ТӨХК

2021.09.07-

2021/195
2022.04.01         295,000 95%

5 төрлийн орц норм

тогтоон нийт 850 у/м

туршилтын зам

барьсан. Ажиглалт

судалгаа хийгдэж

байна.

13 -

MNS 1592 -2009

"Асфальтбетон хольц

Техникийн шаардлага"

стандартыг шинэчлэн

боловсруулах

             9,800 ШХА - - -

“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын

үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

болох авто замын салбарын эрдэм

шинжилгээ, судалгаа, техник,

технологийн бодлогын хэрэгжилтийг

хангах чадавхыг сайжруулах, эрдэм

шинжилгээ судалгааны суурь баазыг

бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд багаар

гүйцэтгүүлэх боломжтой, авто замын

салбарт хэрэгжих ажлуудад

Судалгааны багийг тушаалаар томилон

ажиллууж байна.

"Зам, тээврийн 

хөгжлийн төв" ТӨҮГ-

ын 

ЗахирлынЗахирлын 

2021 оны 11 дугаар 

сарын 29 ний 

өдрийн A/153 

тушаалаар 

байгуулагдсан 

зөвлөх баг 

/Ч.Лхагважав/

- -  - -

Эцсийн төсөл

боловсруулалтын 

шатанд.

14 ЗТХТ/202106031

AASHTO R29 "Битумэн

холбогчийн ашиглалтын

үзүүлэлтийн ангиллыг

тодорхойлох", AASHTO R 66-

16 (2020) "Битум материалаас

дээж авах стандарт арга",

AASHTO T 322 "Шууд бус

суналтын туршилтын

төхөөрөмжийг ашиглан халуун

асфальтбетон (HMA) -ны бат

бөх, суултыг тодорхойлох",

AASHTO R 59 "Битум

холбогчийг Абсоны аргаар

сэргээн гаргаж авах"

стандартуудыг орчуулан

боловсруулах

           33,000 ШХА - - -

“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын

үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

болох авто замын салбарын эрдэм

шинжилгээ, судалгаа, техник,

технологийн бодлогын хэрэгжилтийг

хангах чадавхыг сайжруулах, эрдэм

шинжилгээ судалгааны суурь баазыг

бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд багаар

гүйцэтгүүлэх боломжтой, авто замын

салбарт хэрэгжих ажлуудад

Судалгааны багийг тушаалаар томилон

ажиллууж байна.

"Зам, тээврийн 

хөгжлийн төв" ТӨҮГ-

ын Захирлын 2021 

оны ... дугаар 

тушаалаар 

байгуулагдсан 

зөвлөх баг /...../

- -  - -

Эцсийн төсөл

боловсруулалтын 

шатанд.



15 ЗТХТ/202106034

MNS 5342:2007 "Авто зогсоол.

Ангилал ба ерөнхий

шаардлага" стандарт

шинэчлэн боловсруулах

           15,000 ШХА
2021.06.28-

02/443 тоот

Авто замын салбарт үйл

ажиллагаа эрхэлдэг

байгууллагуудад шууд гэрээ

байгуулах санал ирүүлэх тухай

албан бичгийг хүргүүлсэн.

Гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэх саналыг

2021.06.28-02/443 тоотоор зөвлөх

үйлчилгээний 3 байгууллагад хүргүүлсэн. 

Зарлалын дагуу "Засмал зам" ХХК

хүсэлтээ ирүүлсэн.

"Засмал зам" ХХК 

/Н.Нямсүрэн/

2021.07.19-

2021/143
2022.03.08           14,500 -

Эхлэлийн шатны

тайлан 

боловсруулалтын 

шатанд байна.



16 ЗТХТ/202106035

"Өнгөт асфальтбетон хольцын

техникийн шаардлага"

боловсруулах

             9,740 ШХА - - -

“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын

үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

болох авто замын салбарын эрдэм

шинжилгээ, судалгаа, техник,

технологийн бодлогын хэрэгжилтийг

хангах чадавхыг сайжруулах, эрдэм

шинжилгээ судалгааны суурь баазыг

бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд багаар

гүйцэтгүүлэх боломжтой, авто замын

салбарт хэрэгжих ажлуудад

Судалгааны багийг тушаалаар томилон

ажиллууж байна.

"Зам, тээврийн 

хөгжлийн төв" ТӨҮГ-

ын Захирлын 2021 

оны 11 дугаар 

сарын 29 ний 

өдрийн A/155 

дугаар тушаалаар 

байгуулагдсан 

зөвлөх баг 

/Д.Батболд/

- -  - -

Эцсийн төсөл

боловсруулалтын 

шатанд.

17 ЗТХТ/202106036

"Байгалийн чулуун хучлагатай

авто замын хучилтын

төлөвлөлт. Техникийн

шаардлага" норм боловсруулах

           22,000 НТШ-ЧҮА
2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин
1. "Брос проперти" ХХК. -

Сонгон шалгаруулалт

явагдаж байна.

18 ЗТХТ/202106037

Авто зам, замын

байгууламжийн стандарт, норм

норматив, техникийн баримт

бичгийн нарийвчилсан үнэлгээ,

цаашид авах арга хэмжээг

тодорхойлох судалгаа

          194,834 НТШ-ХҮА
2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин

1. "Ар Ди Эй Си" ХХК,

2. "Хөх ус гол" ХХК,

3. "Брос проперти" ХХК.

1. "Ар Ди Эй Си" ХХК

2. "Брос проперти" ХХК
- - -  - -

Сонгон шалгаруулалт

явагдаж байна.

19 ЗТХТ/202106039

Тоосжилт ихтэй болон эвдрэл

их үүсдэг давааны хучилтгүй

хөрсөн хэсгийг тусгай

барьцалдуулагч бодисоор

бэхжүүлэх туршилт, судалгаа

/Тэрэлж../

          300,000 НТШ-ХҮА
2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин

1. "ЛАБО" ХХК,

2. "Мөнхөд ашдын зам" ХХК,

3. "Брос проперти" ХХК,

4. "Ай роуд" ХХК,

5. "Монхимо" ХХК,

6. "Классикроуд" ХХК,

7. "БСМ" ХХК.

1. "ЛАБО" ХХК,

2. "Брос проперти" ХХК,

3. "Ай роуд" ХХК,

- - -  - -
Сонгон шалгаруулалт

явагдаж байна.

20 ЗТХТ/202106040

Цэвдэгт бүс нутагт баригдсан

авто замын өнөөгийн нөхцөл

байдал, цаашид авах арга

хэмжээг тодорхойлох судалгаа

          100,000 НТШ-ЧҮА
2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин

1. "Литос девелопмент" ХХК,

2. А.Саруулзаяа ахлагчтай зөвлөх баг

3. "Брос проперти" ХХК

1. "Литос девелопмент" ХХК,

2. А.Саруулзаяа ахлагчтай зөвлөх баг

3. "Брос проперти" ХХК

- - -  - -
Сонгон шалгаруулалт

явагдаж байна.

21 ЗТХТ/202111045

“Гүүрийн барилгын чанарын

хяналт, үнэлгээний аргачлал”

стандарт боловсруулах

     27,000,000 НТШ-ЧҮА
2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин
1. "Брос проперти" ХХК. - - - - - -

Сонгон шалгаруулалт

явагдаж байна.

22 ЗТХТ/202111044

Ус зүйн иж бүрэн тооцоо,

судалгаа хийж, авто замын ус

зайлуулах байгууламжтай

холбоотой багц техникийн

баримт бичгийг шинэчлэн

боловсруулах

     33,823,000 НТШ-ЧҮА
2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин
1. "Брос проперти" ХХК. - - - - - -

Сонгон шалгаруулалт

явагдаж байна.

23 ЗТХТ/202111046

Олон улс, улсын чанартай авто

замын сүлжээний төлбөр авах

цэгүүдийг цахимжуулах техник

эдийн засгийн үндэслэл

боловсруулах ажил

     80,000,000 НТШ-ХҮА
2021.12.07

2021.12.21

1. www.tender.gov.mn,

2. "Өдрийн"  сонин

1. "Виртуал ворлд" ХХК

2. "Ар Ди Эй Си" ХХК

3. "Брос проперти" ХХК

4. "Блүүмвейв" ХХК

1. "Ар Ди Эй Си" ХХК

2. "Брос проперти" ХХК
- - - - -

Сонгон шалгаруулалт

явагдаж байна.


