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Тушаалын хавсралтад нэмэлт,  

өөрчлөлт оруулах тухай 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.3 дахь заалтыг үндэслэн 

ТУШААХ нь: 

1. Сангийн сайдын 2019 оны 132 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан 

“Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох 

журам”-ын 2.5 дахь хэсгийн “эрх олгосон” гэсний дараа “мэдэгдлийг худалдан 

авах ажиллагааны цахим системд байршуулж, оролцогдод мэдэгдсэн” гэж 

нэмсүгэй. 

 

2. Сангийн сайдын 2019 оны 255 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан 

“Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион 

байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам” (цаашид “Худалдан 

авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, 

холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам” гэх)”-ын 2 дугаар зүйлд доор 

дурдсан агуулгатай зохицуулалт нэмсүгэй.  

 

1/ 2 дугаар зүйлийн 2.11: 

 

“2.11. Тендерт оролцогч цахим системд бүртгүүлсэн цахим шуудан, утасны 

дугаарыг ашиглаж байгаа эсэхээс үл хамааран энэ журмын 2.10-т заасан 

мэдэгдэл, мэдээллийн талаар зурвасыг цахим шуудан, эсхүл гар утасны 

дугаарт цахим системээр илгээснээр тендерт оролцогч мэдэгдэл, мэдээллийг 

хүлээн авсанд тооцно.” 

 

2/ 3 дугаар зүйл 3.3.4, 3.14, 3.15: 

 

“3.3.4. хуульд заасан үндэслэлээр цахим системээр гомдол гаргах. 

 

 3.14. Захиалагч тендерт оролцогчийн тендерээс татгалзах, гэрээ байгуулах 

эрх олгох болон тендер шалгараагүй тухай мэдэгдлийг нэгэн зэрэг цахим 

системд оруулах ба энэ журмын 2.11-д заасан нөхцөл хангагдсан бол 

мэдэгдлийг ийнхүү цахим системд оруулсан өдрөөс эхлэн гомдол гаргах 

хугацааг тоолно.  
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3.15. Захиалагч болон тендерт оролцогч системийн цагаар ажлын цаг 

дууссаны дараа, эсхүл амралтын өдөр мэдэгдэл оруулсан, гомдол, хүсэлт 

гаргасан бол мэдэгдэл, гомдол, хүсэлт хаяглагдсан этгээд дараагийн ажлын 

өдөр хүлээн авсанд тооцно.” 

 

3. Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт 

зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журмын 2.10 дахь 

хэсгийн “болон тендерт оролцогчоос” гэснийг “, тендерт оролцогч болон гомдол 

хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий байгууллагаас” 3.10 дахь хэсгийн “3-аас дээш” 

гэснийг “5-аас доошгүй” гэж тус тус өөрчилсүгэй. 

 

4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн 

бичгийн дарга /С.Наранцогт/, Хууль, эрх зүйн газрын дарга /З.Энхболд/-д тус тус 

даалгасугай.  
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