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“УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХАНГАХ 

3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) ДАДАЛ БУЮУ 3R4UB” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД “ХОГ 

ХАЯГДЛЫН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ” ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТАД 

АШИГЛАГДАХ БИЧИГ ХЭРГИЙН МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР 

 

Төслийн нэр: SWITCH-ASIA ба Төв Аsia II Тогтвортой хэрэглээ ба 

үйлдвэрлэлийг дэмжих нь “Улаанбаатар хотын байгалийн 

нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, reuse, 

recycle) дадал буюу 3R4UB” төсөл 

Лавлах дугаар: 5.7.8 

Хугацаа: 2022 оны 10 сарын 27 -наас 2022 оны 11 сарын 04 

Нийт төсөвт өртөг: 4,768,954 төгрөг 

 

НЭГ. Ерөнхий зүйл  

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв нь SWITCH-Asia ба Төв Ази II буюу 

Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих нь хөтөлбөрийн хүрээнд Европын 

холбооноос санхүүжүүлж буй “Улаанбаатар хотод 3R зарчмыг хэрэгжүүлэх замаар 

байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах (3R4UB)” төслийг Итали улсын Үндэсний 

судалгааны зөвлөл болон түүний дэргэдэх Хөгжлийн инноваци ба үйлчилгээ судлалын 

институт (CNR - IRISS), Итали Улсын хог хаягдлын менежментийг  хэрэгжүүлдэг 

“Металлиа сервизи” компани хамтран хэрэгжүүлж байна.  

Монгол улсын хэмжээнд бүх нийтийн оролцоог хангасан тогтвортой хөгжлийг бий 

болгох, ядуурлыг бууруулах, ногоон эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулан 

нүүрстөрөгч бага ялгаруулдаг, байгалийн нөөцийг үр  ашигтай ашигладаг эдийн засгийг 

дэмжих үндсэн зорилготой төсөл юм.  

ХОЁР. Ажлын зорилго 

“Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (reduce, 

reuse, recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн хүрээнд төслийн оролцогч талуудын 

төлөөлөлд зориулсан “Хог хаягдлын тогтвортой менежмент” сэдэвт чадавхжуулах 

сургалтыг зохион байгуулахад шаадлагатай бичиг хэргийн материалаар хангах 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

ГУРАВ. Ажлын хэмжээ, тавигдах шаардлага 

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. 

Багц 1. Барааны тодорхойлолт: Бичиг хэргийн материал 

Бараа материал Тоо хэмжээ Тавигдах шаардлага 

Бичгийн цаас 20 боодол 

А4 210*297 мм, 80гр, боодол нь 500 ширхэгтэй 

цагаан өнгөтэй, double A эсхүл түүнтэй 

дүйцэхүйц 

Принтерийн хор 2 ширхэг 
Canon 4500, HP lazer jet pro MFP M428fdw 

принтерийн хор хайрцаг, сав баглаа боодол 
үйлдвэрийн лацтай 
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Өнгөт принтерийн хор 4 багц 

Epson L5190, Epson L3110, Epson L360 

маркийн принтерт тохирох дотроо 4 өнгө бүхий 

тосон суурьтай шингэн хор 

Тодруулагч 70 ширхэг Deli эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц /1-4 мм/ 

Самбарын маркер 70 ширхэг 
Цагаан самбарын маркер, тод гаралттай (3-

аас доошгүй өнгөний сонголттой) 

Тэмдэглэлийн цаас 

(мемо) 
30 ширхэг 

Олон өнгийн сонголттой, нэг талдаа цавуутай, 

бичвэр бичих боломжтой 

Тусгаарлагч цаас 

(Гарын үсэг) 
5 ширхэг 44*12мм ихгүй хэмжээтэй 

Флип чартын цаас 15 ширхэг Цагаан өнгөтэй, 70гр дээш 

Самбарын лазер 

заагуур 
2 ширхэг Слайд солигч болон лазер заагууртай 

Үдээсний машин 5 ширхэг Том 24/6 хэмжээгээр үддэг стандарт  

Үдээс авагч 5 ширхэг түгжээтэй 

Скоч 5 ширхэг Зузаан, урт 15-20м  

Хайч 10 ширхэг Ган иртэй, албан хэрэглээний 

Цаасны хутга 10 ширхэг Ган иртэй, албан хэрэглээний 

Цаасны хавчаар 10 хайрцаг 
19мм, 41 мм хэмжээтэй бичгийн хавчаар, 

хайрцагтай 

Бичгийн хавчаар 10 хайрцаг 
25 мм дээш хэмжээтэй бичгийн хавчаар, 

хайрцагтай 

Нүхтэй уут 5 боодол А4 хэмжээтэй, зузаан 

Ламинаторын цаас 
 

5 боодол А4 хэмжээтэй 

Бичиг баримтын хавтас  
(цоолдог) 

10 ширхэг А4 хэмжээтэй, 45-65мм 

Багц 2. Барааны тодорхойлолт: Хэвлэлттэй бичиг хэргийн материал 

Бараа материал 
Тоо хэмжээ 

(ширхэг) 
Тавигдах шаардлага 

Дэвтэр 100 

Дахин боловсруулсан цаасаар хийсэн эко бор 

цаасан дэвтэр, төслийн лого, QR код бүхий 

хэвлэлттэй, А5 хэмжээтэй 

Бал 100 

Дахин боловсруулсан цаасаар хийсэн, хар 

эсвэл хөх өнгөтэй, тосон,  төслийн лого бүхий 

хэвлэлттэй тосон бал 

ДӨРӨВ. Хугацаа  

Хэвлэх ажлыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр эхэлж, 2022 оны  11 дүгээр 

сарын 07-нд дуусган, бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ.  

ТАВ. Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага 
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Багц 1. 

• Бичиг хэргийн бараа материал нийлүүлэх аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйл 

ажиллагаа тогтмол явуулдаг байх; 

• Өмнө энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан туршлагатай байх; 

• Нийлүүлэх бараа материалыг цаг тухайд нь нийлүүлэх боломжит нөөц, 

үлдэгдэлтэй байх; 

• Нийлүүлэх бараа материал нь чанарын шаардлага хангасан байх; 

Багц 2.  

• Хэвлэл, эх бэлтгэлийн салбарт багадаа 3 жил ажилласан туршлагатай байх; 

• Дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн дэвтэр, бал хийдэг туршлагатай байх; 

• Нийлүүлэх бараа материал нь чанарын шаардлага хангасан байх; 

ЗУРГАА. Мэдээ, тайлан 

• Захиалагч болон гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацаагаар 

ажил эхэлж, гүйцэтгэлийн тайланг хүлээлгэн өгч ажил гүйцэтгэсэн акт гүйцэтгэж 

өгснөөр ажил дуусгавар болно. 

• Ажил гүйцэтгэгч ажлын явц, гүйцэтгэлийг тухай бүр тайлагнан ажиллах бөгөөд 

ажил гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэлийн явц, үйл ажиллагаанд Цэнгэг усны нөөц, 

байгаль хамгаалах төвийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга буюу 

3R4UB төслийн менежер байнгын хяналт тавина. 

• Ажил гүйцэтгэгч нь Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 3R4UB төслийн 

багийн холбогдох ажилтнуудтай байнгын холбоотой ажиллана. 

ДОЛОО. Санал ирүүлэх материал 

• Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар  

• Үнийн санал 

• Санал болгож буй барааны тодорхойлолт, барааны зураг 

• Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь  

• Өр төлбөргүй тухай Татварын цахим тодорхойлолт /Зарласан өдрөөс хойших 

байдлаар ирүүлэх/  

• Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээ, бүрэн гүйцэтгэсэн болохыг 

тодорхойлсон өмнөх үйлчлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ дүгнэсэн актын хуулбарыг тус 

тус ирүүлнэ үү. 

 Саналаа дараах хаягаар ирүүлнэ:  

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан-9, “Цэнгэг усны нөөц, 

байгаль хамгаалах төв” УТҮГ, 2 давхарт 208 тоот 

Утас: 70107644 
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