ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер зарлах огноо: 2017-03-14
Тендер шалгаруулалтын нэр: Аюулгүйн сэлбэг материалын нөөц бүрдүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДҮТ-2017-02-13
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Аюулгүйн
сэлбэг материалын нөөц бүрдүүлэх бараа, материал нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн
тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна. Тендерт оролцогч нэг буюу
хэд хэдэн багцад саналаа ирүүлж болно. Шаардагдах бараа материал нь дараах 4 /дөрөв/
багцаас бүрдэнэ.
Багц-1: Хяналт, мэдээллийн системийн /СКАДА/ сэлбэг, хэрэгсэл
Багц-2: Сименсын HiPath4000, Панасоник холбооны АТС-н сэлбэг, хэрэгсэл
Багц-3: Шилэн кабель /OPGW/, цахим хэрэгслийн сэлбэг, хэрэгсэл
Багц-4: Компьютер, сүлжээний сэлбэг, хэрэгсэл
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан
байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 100 /зуун/ сая, сүүлийн 2 жилийн буюу 2015, 2016 оны аль
нэг жил
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт
санал болгож байгаа үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх
Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жилийн буюу
2015, 2016 он
Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг, гүйцэтгэл, гэрээ:
Сүүлийн 2 жилийн буюу 2015, 2016 оны аль нэг жилд нь доод тал нь нэг удаа
тендерт санал болгож байгаа үнийн дүнгийн 60 хувиас багагүй байх.
Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй
нөхцөлтэйгөөр иж бүрдэл бүрийг нь 50.000 /тавин мянга/ төгрөгөөр худалдан авч болно.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Төлбөрийг
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-н Худалдаа хөгжлийн банк дахь 406002860 тоот дансанд
шилжүүлж, төлбөрийн баримтыг албан хүсэлтийн хамт ирүүлнэ.
Тендерийн хамт санал 2.420.000 /хоёр сая дөрвөн зуун хорин мянга/ төгрөгийн
дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 14 цаг 30 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.
Төлбөр хийх хэлбэр: Дансаар тушаана.
Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
Дансны дугаар: 406002860
Сонирхсон этгээд тендерийн бичиг баримт болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар
авч болно.
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