1.5 Худалдан авалтын талаар
Тайлант хугацаанд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д
Нээлттэй тендер шалгаруулалт-1
Харьцуулалтын аргаар-0
Шууд худалдан авалтаар-5
Шууд гэрээ байгуулан-4 худалдан авалтууд хийгдсэн байна.
Үүнд:
Шууд худалдан авалтууд нь ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 8.1.1 д заасан босго үнийн дээд
хязгаарыг зөрчөөгүй бөгөөд 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнд хамаараахааргүй худалдан авалтууд
хийгдсэн байна.
мян.төг

№

Өртөг
Гүйцэтгэгч
Гүйцэтгэлээрх
Төсвөөрх
Хэтрэлт/+/
Төлбөр
Төлбөр
хийгдсэн хийгдээгүй хэмнэлт //
Зүтгүүрийн засварын зардлын төлөвлөгөөрх шууд худалдан авалт
Зүтгүүрийн
6,959.9
“Рейл тех” ХХК
буурашгүй нөөц
сэлбэг /тасралтгүй
ажиллагааг хангах/
Дүн
6,959.9
Хөдөлмөр хамгаалалын зардлын төлөвлөгөөгөөр НТШ
Өвөл зуны ажлын
14,040
“Best shoes” ХХК
гутал
Өвөл зуны ажлын
44,308
“Амна фейшн”
хувцас, нам хэмнээс
ХХК
хамгаалах малгай
Хамгаалалтын
2,777.5
“Алтан гэгээ
дуулга, тоосгоос
трейд” ХХК
хамгаалах шил
Хамгаалалтын
1,000.9
“Си Даблю Эм
нүдний шил чихэвч
Жи Эл” ХХК
Хамгаалалтын
1,938.7
“Силпро” ХХК
малгай хамгаалалтын
битүү нүдний шил
Дүн
14,040
50,0025.1
ХО-ын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй шаардлагатай тавилгын шууд худалдан авалт
Агаар хөргүүр АС,
748.0
“Термо Тех” ХХК
ТАС-12 СНР
Бараа, ажил
үйлчилгээний нэр

/серверийн өрөө
хөргөх/
Цагийн тохиргоотой
залгуур /серверийн
өрөөнд агаар хөргүүр
тохируулагч/
Баримт бичгийн
шүүгээ
Зөөврийн чанга яригч
/олон нийтийн арга
хэмжээнд хэрэглэх/
Дүн
Нийт

30

“Баухаус” ХХК

1,791.9

“Анун” ХХК

299.0

“Майтеч” ХХК

2,868.9
16,908.9

56,985

-

Тайлбар: 1.Худалдан авалтууд нь компанийн 2016 оны зорилтот түвшний ХАБ-ын зардал болон
зүтгүүрийн засварын зардлын төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдсэн. Ажлын гутал, хувцас, хамгаалах
хэрэгслүүд нь НТШ-аар 3 багцад хуваагдан явагдсан ба 3 дахь багц буюу нүдний шил, бусад
хамгаалах хэрэгслүүдийн тендер амжилтгүй болсноор шууд гэрээ байгуулах аргаар худалдан авалт
хийсэн байна. (ажлын баримтад үнийн саналын судалгааг хавсаргав). Ажлын гутал, хувцасны
тендер шалгаруулалтын процес дуусч бараа материалын нийлүүлэлт, төлбөр төлөлтийн процес
эцэслээгүй байна. НТШ-д нийт 6 ААН байгууллага оролцохоор материал ирүүлж “Best shoes”,
“Амно фейшн”ХХК тус тус шалгарсан байна. Үнэлгээний хороо 5 гишүүнтэй байгуулагдаж 2
гишүүнийг хөндлөнгийн төлөөлөөр оролцуулан тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд явуулсан
ба ямар нэг ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүй гэж дүгнэлээ. (ашиг сонирхлын зөрчилгүй
мэдэгдлүүдийг ажлын баримтад хавсаргав)
2.Агаар хөргүүр, болон баримт бичгийн шүүгээ, чанга яригч зэргийг албан хэрэгцээнд зориулж
шууд худалдан авалтаар авсан байна.
3.Эхний хагас жилийн байдлаар компанийн 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө 229,149
мян.төг ба эхний хагас жилийн байдлаар мөнгөн дүнгээр 135,072.5 мян.төг-ийн гүйцэтгэлтэйгээр
ихэнх худалдан авалтын төсөвт өртөг хэмнэгдсэн үзүүлэлттэй. Тээврийн үйл ажиллагааны
чиглэлээрх ХО-ын ажил 100%, шинэ төмөр зам төслийн ХО-ын ажил 70% гүйцэтгэлтэй хийгдсэн
байна. (ажлын баримт дахь худалдан авалтын тайлангаас үзэж болно)

