
  

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРААС  

МОНГОЛБАНКНЫ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООДЫН  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН 

 

2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр            Улаанбаатар хот 

 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Шалгалт хийсэн үндэслэл: Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн баталсан дотоод аудитын 

төлөвлөгөө, Дотоод аудитын газар (цаашид “ДАГ” гэх)-ын үйл ажиллагаандаа баримтлах 

дүрэм, журам, заавар, гарын авлага, ДАГ-ын захирлын 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны 

өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Монголбанкны тендерийн үнэлгээний хороодын үйл 

ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийлээ. 

 

Шалгалтын зорилго: Монголбанкны тендерийн үнэлгээний хороодын үйл ажиллагаа 

нь холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд явагдсан эсэхийг шалгаж, дүгнэлт гаргах. 

  

Шалгалт хийсэн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн: 

Ажлын хэсгийн ахлагч: 

ДАГ-ын ахлах хянан шалгагч    Т.Хосбаяр 

Гишүүд: 

ДАГ-ын хянан шалгагч     Г.Байгалмаа 

ДАГ-ын хянан шалгагч     Н.Анужин 

 

Шалгалт хамарсан хугацаа: 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 12 

дугаар сарын 09-ний өдрийг хүртэл. 

 

Шалгалт хийсэн хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар 

сарын 27-ны өдрийг хүртэл. 

 

Шалгалт хийсэн арга: 

-Бодит байдал, үндсэн баримтыг үзэх; 

-Шалгалт хамрах хугацаанд үндэслэн түүвэрлэх; 

-Тайлбар, лавлагаа авах, асуулга явуулах; 

-Уулзалт, ярилцлага хийх; 

-Судалгаа, шинжилгээ хийх, тооцоолох; 

-Бусад. 

 

  



  

1.ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООДЫН ТАЛААР: 

 

Шалгалт хамрах хугацаанд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар дараах 

тендерийн үнэлгээний хороод байгуулагдаж ажилласан байна. Үүнд: 

 

№ Үнэлгээний хорооны үүрэг 
Тушаалын 

Огноо Дугаар 

1  Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд зориулан 250 хэрэглэгчийн эрхтэй 

“Microsoft office 365 business” програм хангамж худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулах 

2019.01.15 А-14 

2  Монголбанкны албан хэрэгцээнд зориулан компьютер худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулах 

2019.01.15 А-15 

3  Монголбанкны албан хэрэгцээнд зориулан сервер, сүлжээний тоног 

төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

2019.01.15 А-16 

4  Монголбанкны орон нутаг дахь хэлтэс (салбар)-ын албан хэрэгцээнд 

автомашин худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

2019.01.15 А-17 

5  Монголбанкинд хяналтын камер, хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж 

(NVR) худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

2019.03.05 А-68 

6  Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд “All flash storage” худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулах 

2019.08.09 А-216 

7  Монголбанкны сүлжээний эмзэг байдлыг илрүүлэх шалгалт хийх 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах 

2019.08.19 А-221 

8  Улаанбаатар хот дахь Үнэт металлын сорьцын хяналтын газарт алт 

хайлуулах зуух худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

2019.09.10 А-234 

 

Алт хайлуулах зуух худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороо 5 

хүн, бусад үнэлгээний хороод 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Мөн үнэлгээний хороодын 

бүрэлдэхүүнд хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагын ажилтныг хамруулсан байна. 

 

Тендертэй холбоотой баримт, материалуудтай танилцахад үнэлгээний хороод нь 

дараах шат дараалалтайгаар ажилласан нь холбогдох хууль, журамтай нийцтэй байна. 

Үүнд:  

1. Үнэлгээний хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс “Үнэлгээний 

хорооны гишүүн/ажиглагчаар ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг”-ийг гаргуулан 

авсан байна. 

2. Үнэлгээний хороодын хурлаар тендерийн баримт бичиг, техникийн тодорхойлолт, 

ажлын даалгаврын талаар хэлэлцсэн байна. 

3. Үнэлгээний хороодын хурлын шийдвэрийн дагуу танилцуулга боловсруулж, 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчид танилцуулж, тендерийн баримт бичиг, тендер 

зарлах зарлах хугацааг батлуулсан байна. 

4. Тендерийн зарыг өдөр тутмын сонин болон Монголбанкны цахим хуудсаар 

дамжуулан нийтэд түгээсэн байна. 

5. Тендерийн баримт бичгийн үнийг төлсөн баримт, албан бичгийг үндэслэн 

тендерийн баримт бичгийг олгосон байна. 

6. Тендерт оролцогч компаниудын төлөөллийг байлцуулан тендерүүдийг нээсэн 

байна. 

7. Тендерт оролцогчдын бүртгэл, тендерт ирүүлсэн материалын бүртгэл, тендерийн 

нээлтийн тэмдэглэлийг Сангийн сайдын 2012 оны 9 сарын 28-ны өдрийн 194 



  

дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан жишиг маягтуудын дагуу 

бүртгэсэн байна. 

8. Үнэлгээний хороодын хурлаар тендерийн баримт бичгүүдийг үнэлж, “хамгийн 

сайн” гэж үнэлэгдсэн компанитай гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчид танилцуулж, батлуулсан байна. 

9. Тендерийн хариуг тендерт оролцогч компаниудад албан бичгээр хүргүүлсэн 

байна.  

 

2.ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООДЫН АЖИЛЛАСАН БАЙДЛЫН 

ТАЛААР: 

 

2.1.Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд зориулан 250 хэрэглэгчийн эрхтэй 

Microsoft office 365 business програм хангамжийн лиценз худалдан авах тендер Б-

2019/1 

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А-14 дүгээр 

тушаалаар Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд зориулан 250 хэрэглэгчийн эрхтэй Microsoft 

office 365 business програм хангамжийн лиценз худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

үүрэг бүхий үнэлгээний хороог 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна. 

 

Үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.2, 8.2 дахь заалтуудын дагуу “нээлттэй тендер 

шалгаруулах журам”-ыг мөрдлөг болгосон байна. 

 

Үнэлгээний хорооны хурлаар тендерийн техникийн тодорхойлолт, тендерийн баримт 

бичгийн талаар хэлэлцэж, удирдлагад 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр танилцуулж 

батлуулсан байна.  

 

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

тухай хуулийн 21.1 дэх заалтын дагуу тендерийн урилгыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны 

өдөр “Өнөөдөр сонин”, “Үндэсний шуудан сонин”-нд тус тус нийтлүүлж, Монголбанкны 

цахим хуудсанд байршуулсан байна.  

 

Тендерийн шалгаруулалтанд 6 байгууллага материал ирүүлсэн байна. Тендерт 

оролцсон компаниудын баримт материалыг 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10:40 

цагт нээсэн байна. Үнэлгээний хорооны 2019 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлаар 

тендерт ирүүлсэн материалуудын талаар хэлэлцээд “Софтлайн Азия” ХХК-ний ирүүлсэн 

тендерийн материалыг “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” тендерээр шалгаруулж, 2019 оны 3 

дугаар сарын 18-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай Б-2/282 дугаар албан бичгийг 

хүргүүлсэн байна.  

 

Монголбанк нь “Софтлайн Азия” ХХК-тай 2019 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдөр 

0219/170 дугаартай “Худалдах, худалдан авах гэрээ”-г байгуулж, 250 хэрэглэгчийн эрхтэй 

microsoft office 365 business програм хангамжийн лицензийг 59,895,000.00 төгрөгөөр 

худалдан авсан байна. Батлагдсан төсөв нь 72.0 сая төгрөг байв.  

 



  

“Худалдах худалдан авах гэрээ”-ний дагуу “Софтлайн Азия” ХХК нь гэрээнд заасан 

хугацаанд барааг хүлээлгэн өгсөн тул 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр гэрээ дүгнэсэн 

акт үйлдсэн байна. 

 

Дүгнэлт: 

 

Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд зориулан 250 хэрэглэгчийн эрхтэй microsoft office 

365 business програм хангамжийн лиценз худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг 

бүхий үнэлгээний хороо нь тендер сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль, журмын 

хүрээнд зохион байгуулж ажилласан байна гэж дүгнэлээ.  

 

2.2.Монголбанкинд компьютер нийлүүлэх тендер Б-2019/2 

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А-15 дугаар 

тушаалаар Монголбанкны албан хэрэгцээнд зориулан компьютер худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороог нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 

байгуулсан байна.  

 

Компьютер нийлүүлэх тендерийг 2 багц болгон зарласан байна. 1 дүгээр багцад 

зөөврийн компьютер, 2 дугаар багцад ширээний компьютерыг хамруулсан байна. 

 

Тендерт дараах 3 компани оролцсон байна. Үүнд: 

- Бодь электроникс ХХК-иас 1 дүгээр багцад 115,500,000.00 төгрөг, 2 дугаар багцад 

221,000,000.00 төгрөгийн санал, 

- Саммит компьютер технологи ХХК-иас 1 дүгээр багцад 122,240,800.00 төгрөг, 2 

дугаар багцад 203,841,000.00 төгрөгийн санал, 

- Ай Ти Зон ХХК-иас 1 дүгээр багцад 110,950,400.00 төгрөг, 2 дугаар багцад 

193,264,500.00 төгрөгийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна. 

 

Үнэлгээний хорооны хурлаар дээрх компаниудаас ирүүлсэн тендерийн 

материалиудыг хэлэлцээд Ай Ти Зон ХХК-иас ирүүлсэн баримт бичгийг “хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн” тендерээр шалгаруулсан байна.   

 

Монголбанк нь Ай Ти Зон ХХК-тай 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр 0219/210 

дугаартай “Монголбанкинд компьютер нийлүүлэх гэрээ” байгуулсан бөгөөд зөөврийн 

компьютер 40 ширхэг, ширээний компьютер 75 ширхэгийг тус тус худалдан авсан байна.  

 

Гэрээ дүгнэсэн актыг 2019 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр үйлдсэн байна. Гэрээний 

нийт дүнгийн 95 хувь буюу 289,004,155.00 төгрөгийг нийлүүлэгчид шилжүүлсэн бөгөөд 

үлдэгдэл 5 хувьтай тэнцэх 15,210,745.00 төгрөгийг баталгаат хугацаа дуусталх хугацаанд 

Монголбанкны өглөгийн дансанд 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр байршуулсан 

байна. Батлагдсан төсөв нь зөөврийн 40 компьютерт 128.0 сая, ширээний 75 компьютерт 

225.0 сая төгрөг байв. 

 

Тус тендерийн баримтыг шалгахад ТГ-ын ҮААХ-ийн худалдан авалтын мэргэжилтэн 

Ц.Урантуяа, МТГ-ын инженер Б.Лхагвасүрэн нарын үнэлгээний хорооны гишүүн, 



  

ажиглагчаар ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дутуу байсныг нөхөн гаргуулж, зөрчлийг 

арилгуулав. 

 

Дүгнэлт: 

 

Монголбанкны албан хэрэгцээнд зориулан компьютер худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороо нь тендер сонгон шалгаруулалтыг 

холбогдох хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулж ажилласан байна гэж дүгнэлээ.  

 

2.3.Монголбанкны орон нутаг дахь хэлтэс, салбарын хэрэгцээнд автомашин 

нийлүүлэх тендер Б-2019/3 

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А-17 дугаар 

тушаалаар Монголбанкны орон нутгийн хэлтэс, салбарын албан хэрэгцээнд автомашин 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороог 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна. 

 

Үнэлгээний хорооны 2 удаагийн хурлаар автомашины техникийн тодорхойлолт, 

тендерийн баримт бичгийн талаар хэлэлцэж, Монголбанкны удирдлагад танилцуулж, 

батлуулсан байна. 

 

Тендерт “Таван богд” ХХК болон “Моннис Моторс” ХХК оролцсон байна. 

Үнэлгээний хороо нь оролцогчдын тендерийн материалыг хянаж, хурлаар хэлэлцээд “Таван 

богд” ХХК-ний ирүүлсэн тендерийн материалыг “хамгийн сайн үнэлэгдсэн” тендерээр 

шалгаруулан, гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг боловсруулж, удирдлагаар батлуулсан 

байна. 

 

“Таван богд” ХХК-тай 0219/203 дугаартай гэрээ байгуулж, 5 ширхэг автомашиныг 

586,000,000.00 төгрөгөөр худалдан авч, гэрээ дүгнэсэн акт үйлдсэн байна. Батлагдсан төсөв 

нь 600,000,000.00 төгрөг байв. 

 

Дүгнэлт: 

 

Монголбанкны орон нутгийн хэлтэс, салбарын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан 

авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороо нь тендер сонгон шалгаруулалтыг 

холбогдох хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулж ажилласан байна гэж дүгнэлээ. 

 

2.4. Монголбанкинд ажлын хэрэгцээнд зориулан сервер, сүлжээний тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэх тендер Б-2019/4 

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А-16 дугаар 

тушаалаар Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд зориулан сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороог 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан байна. 

 



  

Үнэлгээний хорооны 2 удаагийн хурлаар техникийн тодорхойлолт, тендерийн баримт 

бичгийн талаар хэлэлцэж, Монголбанкны удирдлагад танилцуулж, батлуулсан байна. 

 

Тендерийн шалгаруулалтад 3 компани оролцож, тендерийн материал ирүүлсэнийг 

үнэлгээний хороо хянаж, хурлаар хэлэлцээд “Ай Ти Зон” ХХК-ний ирүүлсэн тендерийн 

материалыг “хамгийн сайн үнэлэгдсэн” тендерээр шалгаруулан, гэрээ байгуулах эрх олгох 

зөвлөмж боловсруулж, удирдлагаар батлуулсан байна. 

 

“Ай Ти Зон” ХХК-тай 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдөр 0219/271 дугаартай гэрээ 

байгуулж, 290,204,420.00 төгрөгөөр сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж худалдан авсан 

байна. Батлагдсан төсөв нь 296.1 сая төгрөг байв. 

 

“Ай Ти Зон” ХХК нь гэрээнд заасан хугацаанд барааг хүлээлгэн өгөөгүй тул 

3,952,269.00 төгрөгийн алданги тооцож, гэрээ дүгнэсэн акт үйлдсэн байна. 

 

Дүгнэлт: 

 

Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд зориулан сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороо нь тендер 

сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль журмын хүрээнд зохион байгуулж ажилласан 

байна гэж дүгнэлээ.  

 

2.5.Хяналтын камер, хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж нийлүүлэх тендер Б-

2019/5 

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн А-68 дугаар 

тушаалаар “Хяналтын камер, хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж /NVR/” худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороог 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан 

байна. 

 

Монголбанкны 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд Монголбанкны төвд хяналтын камер 24 ширхэгийг 37,500,000.00 төгрөгөөр, 

Монголбанкны орон нутаг дахь хэлтэс, салбарт хяналтын камер 62 ширхэгийг 93,000,000.00 

төгрөгөөр худалдан авахаар тусгагдсан байна.  

 

Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2 багцад зарласан байна. 1 дүгээр багцад хяналтын 

камер, 2 дугаар багцад хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж багтсан байна. 

 

Тендерт дараах 5 компани оролцсон байна. Үүнд: 

- “Ай Эс Си Эм” ХХК-иас 1 дүгээр багцад 96,150,000,00 төгрөг, 2 дугаар багцад 

73,800,000.00 төгрөгийн санал, 

- “Бодь Электроникс” ХХК-иас 1 дүгээр багцад 84,196,200.00 төгрөг, 2 дугаар багцад 

133,188,000.00 төгрөгийн санал, 

- “Вертексмон” ХХК-иас 1 дүгээр багцад 89,870,000.00 төгрөг, 2 дугаар багцад 

47,850,000.00 төгрөгийн санал, 



  

- “Ай Ти Зон” ХХК-иас 1 дүгээр багцад 42,842,932.00 төгрөг, 2 дугаар багцад 

56,027,895.00 төгрөгийн санал, 

- “Саммит Компьютер Технологи” ХХК-иас 1 дүгээр багцад 59,395,862.00 төгрөг, 2 

дугаар багцад 51,409,710.00 төгрөгийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна. 

 

Үнэлгээний хорооны хурлаар тендерт ирүүлсэн материалуудыг хянаж, хэлэлцээд 1 

дүгээр багцад “Ай Ти Зон” ХХК, 2 дугаар багцад “Саммит компьютер технологи” ХХК-ийг 

тус тус “хамгийн сайн үнэлэгдсэн” тендерээр шалгаруулсан байна.  

 

1 дүгээр багцад шалгарсан “Ай Ти Зон” ХХК-тай 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн 0219/358 дугаартай гэрээг байгуулан, хяналтын дотор камер 69 ширхэг, гадна камер 

17 ширхэг, камер удирдах гар 6 ширхэгийг тус тус худалдан авч, гэрээ дүгнэсэн актыг 2019 

оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр үйлдсэн байна.  

 

Үнэлгээний хороо нь Хяналтын камерын бичигч төхөөрөмжийн хард дискийн 

техникийн үзүүлэлтийг “4HDDs total 32TB+” байхаар тендерийн баримт бичигт тусгасан 

бөгөөд Bертексмон ХХК, Бодь электроникс ХХК-ний төхөөрөмжийн хард диск 

тодорхойгүй, хардгүй гэсэн үндэслэлээр техникийн шаардлагад нийцээгүй тул хассан 

байна. 

 

МУ-ын Сангийн яамны 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 6-1/3660 дугаар 

албан бичигт “Монголбанкинд хяналтын камер, хяналтын камер бичигч төхөөрөмж 

нийлүүлэх” тендер шалгаруулалтын багц 2-т оролцсон “Бодь-Электроникс” ХХК-аас 

гаргасан гомдлыг хянасан тухай дурдсан байна. Албан бичигт тендерийн баримт бичгийн 

техникийн тодорхойлолтод Hard disk тавиур 4HDDs total 32TB+“ гэж заасан нь бичигч 

төхөөрөмж нь 4 ш хардтай 32ТВ-аас дээш хэмжээтэй байхыг бүрэн илэрхийлэхгүй, хард 

дискний тавиурын үзүүлэлтийг тодорхойлсон гэж үзэхээр байгаа тул тендер 

шалгаруулалтын үнэлгээг хуулийн 55.3.3-т заасны дагуу дахин хийх, 55.4-т заасны дагуу 

тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг түр түдгэлзүүлсэн шийдвэрийн хугацааг дуусгавар 

болсныг мэдэгдсэн байна.  

 

Үнэлгээний хорооны 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 5 дугаар хурлаар 

хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж худалдан авах тендерийг дахин үнэлэх талаар 

хэлэлцэж, “Вертексмон” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК, “Ай Эс Си Эм” ХХК-уудын тендерийн 

баталгаа чөлөөлөгдсөн тул дахин үнэлэх боломжгүй тул “Саммит компьютер технологи” 

ХХК, “Бодь электроникс” ХХК-ний тендерийн материалыг дахин үнэлсэн байна. 

Захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн1 “Бодь электроникс” 

ХХК-ийн тендерээс татгалзсан байна.  

 

Цаашид худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний техникийн тодорхойлолтыг 

гаргахдаа хуулийн 11 дэх заалтад тусгагдсан шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллахыг зөвлөж 

байна.  

 

 
1 Хуулийн 30.1.3. Шаардлагад нийцсэн бүх тендерийн үнэ захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5-аас дээш 

хувиар хэтэрсэн тохиолдолд тендерээс татгалзана. 



  

Мөн тендерийн материалд “Вертексмон” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК, “Ай Эс Си Эм” 

ХХК-иудын тендерийн баталгаа чөлөөлөгдсөн эсэх тухай холбогдох нотлох баримтыг 

хавсаргаагүй, Сангийн яамны 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 6-1/3255 дугаартай 

албан бичгээр гомдлыг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой баримт бичгийг хүргүүлсэн эсэх  

талаар албан бичиг эсвэл баримт хүлээлгэн өгсөн талаар ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй 

байгааг анхаарч, баримт материалыг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж ажиллахыг зөвлөж байна. 

 

“Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр 

0219/376 дугаартай гэрээг байгуулан, 15 ширхэг хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж 

худалдан авч, гэрээ дүгнэсэн акт үйлдсэн байна.  

 

Дүгнэлт: 

 

Хяналтын камер, хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулах үнэлгээний хороо нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд ажилласан 

байна гэж дүгнэлээ. 

 

2.6. Монголбанкинд ажлын хэрэгцээнд зориулан “All flash storage” нийлүүлэх 

тендер Б-2019/6 

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 8 дугаар сарын 09-ний өдрийн А-216 

дугаар тушаалаар Монголбанкны ажлын хэрэгцээнд зориулан “All flash storage” худалдан 

авах ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороог 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна. 

 

Үнэлгээний хорооны хурлаар техникийн тодорхойлолт, тендерийн баримт бичгийн 

талаар хэлэлцэж, шийдвэрийг Монголбанкны Ерөнхийлөгчид танилцуулж, батлуулсан 

байна. 

 

Тус тендерт “Саммит компьютер” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК гэсэн 2 хуулийн этгээд 

оролцсон байна. Үнэлгээний хорооны хурлаар тендерт ирүүлсэн материалуудыг хянаж, 

хэлэлцээд “Ай Ти Зон” ХХК нь өмнөх гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тул Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4-т 

заасны дагуу тендерт оролцогч нь ерөнхий нөхцөл хангаагүй гэж үзэж, “Саммит 

компьютер” ХХК-ний ирүүлсэн тендерийн материалыг “хамгийн сайн үнэлэгдсэн” гэж 

дүгнэжээ.  

 

Улмаар “Ай Ти Зон” ХХК-ийг өмнөх гэрээний үүргээ биелүүлээгүй буюу гэрээнд 

заасан хугацаанд барааг нийлүүлээгүй тул тендерт оролцох ерөнхий нөхцөл хангаагүй гэж 

үзэх үндэслэлтэй эсэхийг Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны хэлтсээс 2019 оны 9 

дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б-8/1132 тоот албан бичгээр тодруулсан байна. Сангийн 

яамнаас 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Ай Ти Зон” ХХК-ийг гэрээний үүргээ ноцтой 

зөрчсөн, биелүүлээгүйг шүүх, эрх бүхий улсын байцаагч тогтоогоогүй тохиолдолд Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 



  

14.1.42 дэх заалтыг үндэслэн тендер шалгаруулалтад оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс 

татгалзах боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн байна. 

 

Сангийн яамаас ирүүлсэн албан бичигт үндэслэн үнэлгээний хороо дахин хуралдаж, 

хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн “Ай Ти Зон” ХХК-ний ирүүлсэн тендерийг “шаардлагад 

нийцсэн” гэж дүгнэн, гэрээ байгуулах зөвлөмж боловсруулж, Монголбанкны 

Ерөнхийлөгчид танилцуулж, батлуулсан байна. 

 

“Ай Ти Зон” ХХК-тай 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр 0219/583 дугаартай гэрээ 

байгуулж, 2 ширхэг All Flash Storage төхөөрөмжийг 197,361,340.00 төгрөгөөр худалдан авч, 

гэрээ дүгнэсэн акт үйлдсэн байна. Батлагдсан төсөв нь 285,000,000.00 төгрөг байв. 

 

Дүгнэлт: 

 

Монголбанкинд All Flash Storage төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороо нь тендер сонгон шалгаруулалтыг холбогдох 

хууль журмын хүрээнд зохион байгуулж ажилласан байна гэж дүгнэлээ.  

 

2.7.Монголбанкинд алт хайлах зуух нийлүүлэх тендер, Б-2019/7  

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн тушаалаар 

Улаанбаатар хот дахь Үнэт металлын, сорьцын хяналтын газарт алт хайлах зуух худалдан 

авах ажлыг зохион байгуулах үнэлгээний хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан 

байна.  

 

Үнэлгээний хорооны хурлаар тендерийн баримт бичгийн талаар хэлэлцэж, 

шийдвэрийг Монголбанкны Ерөнхийлөгчид танилцуулж, батлуулсан байна. 

 

Тендерт “Лайфтроник” ХХК, “Эйч Эс Экипмент” ХХК-иуд материалаа ирүүлсэн 

байна. Үнэлгээний хорооны хурлаар тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн материалыг хянаж, 

хэлэлцээд үнийн саналууд3 нь захиалагчийн тооцсон төсөвт өртөгөөс4 5-аас дээш хувиар 

хэтэрсэн тул бүх тендерээс татгалзсан байна.  

 

 

 

 

 

2.8.Монголбанкны сүлжээ болон системийн эмзэг байдлыг илрүүлэх зорилгоор 

нэвтрэлтийн туршилтын үйлчилгээ хийх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах 

тендер, Ү-2019/1  

 
2 14.1.4.сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, 

биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх 

бүхий улсын байцаагч тогтоосон; 
3 “Лайфтроник” ХХК 79,849,000.00 төгрөгийн, “Эйч Эс Экипмент” ХХК 85,415,000.00 төгрөгийн үнийн 

санал ирүүлсэн байна. 
4 Төсөв нь 70,000,000.00 төгрөг. 



  

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн тушаалаар 

Монголбанкны сүлжээний эмзэг байдлыг илрүүлэх шалгалт хийх гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах үнлэгээний хороог 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 

байгуулсан байна.  

 

Үнэлгээний хорооны хурлаар тус тендерийн талаар хэлэлцээд Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1.3 дахь 

хэсгийн дагуу Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмаар зохион байгуулахаар 

шийдвэрлэж, дэлгэрэнгүй жагсаалтад санал ирүүлэх урилгыг ажлын 7 хоног байршуулахаар 

тогтсон байна.  

 

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

тухай хуулийн “36.7.Дэлгэрэнгүй жагсаалтад хамрагдсан зөвлөхүүдээс энэ хуулийн 14-16 

дугаар зүйлийн шаардлага болон захиалагчаас тогтоосон чадавхийн үзүүлэлтийг хангасан 

3 ба түүнээс дээш зөвлөхийг захиалагч сонгож, хураангуй жагсаалт гаргана” заалтын дагуу 

тендерийн урилгыг өдөр тутмын сонингуудад 3 удаа байршуулснаар 4 компани тендерт 

оролцох санал ирүүлсэн байна. 

 

Үнэлгээний хорооны хурлын шийдвэрээр санал ирүүлсэн 4 компанийг хураангуй 

жагсаалтад оруулахаар шийдвэрлэж, Монголбанкны сүлжээ болон системийн эмзэг 

байдлыг илрүүлэх зорилгоор нэвтрэлтийн туршилтын үйлчилгээ хийх хуулийн этгээдийг 

сонгон шалгаруулах, Ү-2019/1 тендерийн баримт бичгийг боловсруулан Ерөнхийлөгчид 

танилцуулж, батлуулсан байна. 

 

Үнэлгээний хорооны хурлаар компаниудаас ирүүлсэн техникийн саналыг үнэлж, 70 

онооноос дээш оноо авсан зөвлөхийн санхүүгийн саналыг нээхээр шийдвэрлэсэн байна. 

Улмаар үнэлгээний хорооны шийдвэрээр “Квант сервис” ХХК-ийн саналыг “хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн” тендерээр шалгаруулж, гэрээ байгуулах зөвлөмж боловсруулж, Монголбанкны 

Ерөнхийлөгчид танилцуулж, батлуулсан байна. 

 

“Квант сервис” ХХК-тай 0219/652 тоот гэрээ байгуулсан байна. Монголбанкны 

сүлжээ болон системийн эмзэг байдлыг илрүүлэх зорилгоор нэвтрэлтийн туршилтын 

үйлчилгээ хийх ажлыг 2019 оны батлагдсан төсөвт багтаан 40,500,000.00 төгрөгөөр 

гүйцэтгэхээр байна.  

 

Дүгнэлт: 

 

Монголбанкны сүлжээний эмзэг байдлыг илрүүлэх шалгалт хийх гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах үнлэгээний хороо нь тендер сонгон 

шалгаруулалтыг холбогдох хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулж ажилласан байна гэж 

дүгнэлээ.  

 

  

 



  

2.9.Архангай аймаг дахь Монголбанкны салбарын болон Үндэсний цахим гүйлгээний 

төвийн барилгын талаар: 

 

Архангай аймаг дахь Монголбанкны салбарын барилга угсралтын ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааг ДАГ-аас 2018 оны 

10 дугаар сард шалгаж, холбогдох хууль, журмын дагуу ажилласан байна гэж дүгнэжээ. 

Шалгах үеийн байдлаар тус барилгын үлдэгдэл санхүүжилт 304.5 сая төгрөг байна. 

 

 Тус барилга угсралтын ажлыг “Нью констракшн” ХХК-тай байгуулсан 2018 оны 7 

дугар сарын 31-ний өдрийн 0218/516 дугаартай гэрээний дагуу 2018 оны 11 дүгээр сарын 

23-ны өдрийн дотор хийж гүйцэтгэхээр байсан боловч шалгах үеийн байдлаар тус компани 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлээгүй байна. Цаашид барилга угсралтын ажлыг 

гэрээнд заасны дагуу гүйцэтгэх туршлага, чадвартай компанийг холбогдох хууль, журмын 

хүрээнд сонгон шалгаруулах шаардлагатай байна. 

 

 Архангай аймаг дахь Монголбанкны салбарын барилга угсралтын ажилд 2019 оны 

11 дүгээр сарын 20-ны өдөр 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй Барилга, байгууламжийг ашиглалтад 

оруулах комисс ажиллаж, үр дүнг хурлаар хэлэлцсэн байна. Хурлын тэмдэглэлтэй 

танилцахад комиссын дарга, гишүүдээс давхардсан тоогоор нийт 98 үүрэг, даалгаврыг 

гүйцэтгэгч компанид өгч, эдгээр үүрэг даалгавруудыг биелүүлсэн тохиолдолд ашиглалтад 

хүлээн авах дүгнэлт гаргахаар шийдвэрлэсэн байна. Шалгах үеийн байдлаар эдгээр үүрэг, 

даалгаврын хэрэгжилт хангалтгүй, зарим ажлууд 2020 оны 2 дугаар улиралд хийгдэхээр 

хүлээгдэж байна. 

 

 Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн “3.4.Хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан болон үндэсний аюулгүй 

байдлыг хангахтай холбоотой тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, байгууламж, ажил, 

үйлчилгээ болон галт зэвсэг худалдан авахтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар 

зохицуулахгүй” заалт, Тагнуулын ерөнхий газраас ирүүлсэн албан бичгийг үндэслэн 

барилгын тэргүүлэгч 13 компаниас ажлын туршлага, чадварыг судлаад Хурд групп ХХК, 

Макс өргөө ХХК, Цаст констракшн ХХК, Грийн ресурс констракшн ХХК, Бүти ХХК, 

Жигүүр гранд ХХК, Сөүл констракшн ХХК-иудаас санал авсан байна.   

 

 Улмаар дээрх компаниудаас ирүүлсэн үнийн санал болон ажлын туршлагыг 

харгалзан үзээд Хурд групп ХХК-г сонгон шалгаруулж, 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний 

өдөр 0218/637 дугаартай “Монголбанкны үндэсний цахим гүйлгээний төвийн конторын 

барилга, угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ”-г байгуулан ажиллаж байна. Шалгах үеийн 

байдлаар тус барилга нь ажлын график төлөвлөгөөний дагуу баригдаж байна. 

 

3.НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ 

 

Шалгалт хамрах хугацаанд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар томилогдсон 

тендерийн үнэлгээний хороод нь холбогдох хууль, журмын хүрээнд ажилласан байна гэж 

дүгнэлээ. 

 



  

4.ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

1.Монголбанкны барилга угсралтын ажлыг гэрээнд заасны дагуу гүйцэтгэх 

туршлага, чадвартай компанийг холбогдох хууль, журмын хүрээнд сонгон шалгаруулж 

байх. 

 

 

ТАНИЛЦСАН:     ТАНИЛЦСАН: 

ДАГ-ын захирал ТГ-ын захирал 

    Т.Амарсайхан    Ж.Батхуяг 

 

ШАЛГАСАН:     ТГ-ын ҮААХ-ийн захирал 

ДАГ-ын ахлах хянан шалгагч      Г.Нямсүрэн 

    Т.Хосбаяр  

ДАГ-ын хянан шалгагч ТГ-ын ҮААХ-ийн худалдан 

Г.Байгалмаа  авалтын мэргэжилтэн 

ДАГ-ын хянан шалгагч       Ц.Урантуяа 

    Н.Анужин      

 

  



  

 


