
Цахим худалдан авах систем Хэрэглэгчийн гарын авлага 

 

 
1  

 

 Анхаарах зүйлс 

- Урьдчилсан сонголтод ирүүлсэн саналуудыг ‘Урьдчилсан сонголтын 

саналыг хүлээн авах эцсийн хугацаа’-аас өмнө үзэх боломжгүй.  

 

5.3.7 Хоёр үе шаттай тендерийн техникийн саналыг оруулах 

 

 Техникийн саналыг хянан үзэж үр дүнг оруулах хуудас байна.  

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер хариуцсан ажилтны хуудас] 

>> [Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй]-ийн [Техникийн саналыг хянаж үзсэн үр 

дүнг оруулах] товчлуурыг дарна. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Үнэлгээний үр дүн] : ААН бүрээр тэнцсэн/тэнцээгүйг үнэлнэ.  

- [Үндэслэл] : Үнэлгээний үр дүн тэнцээгүй байх тохиолдолд үндэслэлийг 

заавал оруулж өгнө.  

- [Хадгалах] товчлуурыг дарж үнэлгээний үр дүн, үндэслэл хадгалагдаж, 

нийтлэх эсэх “Нийтлэгдээгүй” хэлбэрт байна.  

- [Нийтлэх] товчлуурыг дарж “Нийтлэгдсэн” болгож сонгоно. “Нийтлэгдсэн” 

хэлбэрт байхад [Нийтлэх] товчлуур идэвхжихгүй.  

- [Буцах] товчлуурыг дарж үнэлгээний үр дүнг оруулахаас өмнөх хуудас 

руу шилжинэ.  

 

 Анхаарах зүйлс 

- Техникийн саналыг ‘Техникийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаа’-аас 

өмнө нээж үзэх боломжгүй.  

 

5.3.8 Дэлгэрэнгүй жагсаалтын үр дүнг оруулах 

 

 Дэлгэрэнгүй жагсаалтад ирүүлсэн материалуудыг үнэлж үр дүнг оруулах 

хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендеийн урилга] >> [Тендер хариуцсан ажилтны хуудас] 

>> [Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй]-ийн [Дэлгэрэнгүй жагсаалтын үр дүнг 

оруулах] товчлуухыг дарна. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Үнэлгээний үр дүн] : Үнэлгээний үр дүнд ААН бүрээр тэнцсэн/тэнцээгүйг 

шийдвэрлэнэ. 

- [Үндэслэл] : Тэнцээгүй байх тохиолдолд заавал үндэслэлийг оруулж өгөх 

шаардлагатай.  

- [Хадгалах] товчлуурыг дарахад үнэлгээний үр дүн хадгалагдаж 

“Нийтлэгдээгүй” хэлбэрт байна.  

- [Нийтлэх] товчлуурыг дарж нийтлэгдсэн эсэхийг “Нийтлэгдсэн” болгож 

өөрчлөх ба нийтлэгдсэн хэлбэрт байхад [Нийтлэх] товчлуур гарч ирэхгүй.  

- [Буцах] товчлуурыг дарахад үр дүнг оруулахын өмнөх хуудас руу 

шилжинэ.  

 



Цахим худалдан авах систем Хэрэглэгчийн гарын авлага 

 

 
4  

 

 Анхаарах зүйл 

- “Дэлгэрэнгүй жагсаалтад нэр ирүүлэх эцсийн хугацаа”-аас өмнө ирүүлсэн 

материалуудыг нээж үзэх боломжгүй.  

 

5.3.9 Түншлэл байгуулах 

 

 Холбогдох тендерт түншлэл байгуулж оролцож буй ААН-үүдийн нэрс байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер хариуцсан ажилтны хуудас] 

>> [Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй]-ийн [Түншлэл байгуулах] товчлуурыг 

дарна.  
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5.3.10 Тендерт оролцогч 

 

 Тендерт оролцогч ААН болон хувь хүний мэдээлэл байна. Тендерээ 

буцаасан ААН байх тохиолдолд нэр, хэзээ буцаасан, буцаасан үндэслэл 

зэрэг мэдээлэл нь үлдэнэ.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер хариуцсан ажилтны хуудас] 

>> [Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй]-ийн  [Тендерт оролцогч] товчлуурыг 

дарна.  

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Буцаасан өдөр, цаг] : Тендер ирүүлсэн ААН-ийн зүгээс тендерээ 

буцаасан өдөр, цаг байна.  
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- [Буцаасан үндэслэл] : Тендер буцаасан үндэслэлийг үзэх боломжтой.  

 

 

5.3.11 Тендерийн нээлт, үр дүн 

 

 Тендерийн нээлт, үр дүнг харах хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер хариуцсан ажилтны хуудас] 

>> [Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй]-ийн [Тендерийг нээх] товчлуурыг дарна.  

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Зарлал унших] : [Зарлал] дээр байгаа зарыг орж уншина. [Файлын нэр]-г 

дарж холбогдох зартай холбоотой хавсралтыг татаж авах боломжтой.  
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- [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн тайланг excel дээр татаж авах] : Холбогдох 

тендерийн нээлт, үр дүнг татаж авах боломжтой.  

 

 

- [Хавсралт файлыг үзэх] : [Тендерийн нээлт хийж байр эзлүүлэх] үед 

хавсралт файлыг орж үзэх, татаж авах боломжтой.  
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- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : [Ханшийн мэдээ]-д байгаа ханшийг хайж 

мэдээлэл авна.  

 

- [ААН-ийн регистрийн дугаар/нэр] : Холбогдох ААН-ийг сонгож ирүүлсэн 

тендерийн материалыг унших боломжтой. ААН-үүдээс ирүүлсэн 

хавсралт файлыг татаж авах боломжтой.  
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- [Тендер буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Ирүүлсэн тендерийн материалаа 

ААН буцаасан тухай мэдээллийг харах боломжтой. [Буцаасан өдөр, цаг], 

[Буцаасан үндэслэл]-ийг харах боломжтой.  

 

 Анхаарах зүйл 

- [ЦХАА-ны системийн үндсэн хуудас] >> [Цахим тендер] >> [Тендерийн 

нээлт, үр дүн] >> [Нээлт, үр дүнг зохицуулах]-аас тендерийн нээлт 

хийгдэж үр дүн гарсан хойно хайх боломжтой.  

 

5.3.12 Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээдийг бүртгэх 

 

 [Цахим тендер эсэх] нь [Цахим] байх тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан 

этгээдийг бүртгэнэ.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер хариуцсан ажилтны хуудас] 

>> [Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй]-ийн [Гэрээ байгуулах эрх авсан 

этгээдийг бүртгэх] товчлуурыг дарна. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Хайх] : Тендерийг нээж үнэлэх явцад бүх үнэлгээнд тэнцсэн ААН-ийг 

хайх цонх гарч ирнэ. Холбогдох цонхноос ААН-ийг сонгож гэрээ 

байгуулах эрх авсан этгээдийн мэдээллийг оруулна.  

 

- [Гэрээ байгуулахаас татгалзсан] : Тендер сонгон шалгаруулалтын үр дүн 

гарсан ч гэрээ байгуулахаас татгалзсан тохиолдолд шалтгааныг оруулж 
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өгнө.  

 
- [Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээдийг олон нийтэд мэдээлэх] : Тухайн 

тендерийн [Тендер сонгон шалгаруулалтын үр дүн] гарсны дараа ААН-

ийг олон нийтэд мэдээлнэ.  

 

 Анхаарах зүйлс 

- Сонгон шалгаруулалт дууссаны дараа гэрээ байгуулах эрх авсан 

этгээдийг бүртгэх боломжтой.  

 

 

5.4 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ, ҮР ДҮН 

 

 Тендерийн урилгаас “Цахим тендер эсэх” нь “Цахим” байх тохиолдолд 

тендерийн багц тус бүрээр нээлт, үр дүн гарах боломжтой.  
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 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ийн Нээлтийг эхлэх товчлуурыг дарна.  

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Нээлт хийх хугацаа] : Зайлшгүй оруулах мэдээлэл. 

- [Нээлт] : [Нээлтийг эхлэх] товчлуурыг дарж тендерийн нээлтийг эхлүүлнэ. 

Нээлтийг явцыг илэрхийлсэн товчлуур байхад (жишээ нь [Системээс 

урьдчилан хянаж дууссан] гэх мэт) нь дарахад тухайн явцыг харах 

боломжтой болно.  

- [Шинээр эхлэх] : [Шинээр эхлэх] нь тендерийн нээлтийг шинээр эхлэх 

гэдэг утгаараа [Системээс урьдчилан хянасан үр дүнг нийтлэх]-ийн 

өмнөх зөвхөн шинээр эхлүүлж болно.  

- [Нээлтийг эхлэх] : [Нээлтийг эхлэх] товчлуурыг дарахад дараахын адил 

хуудас гарч ирнэ. Нээлт хийх тендерийн Private key-г сонгож [ОК] 

товчлуурыг дарна.  
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 Анхаарах зүйлс 

- Урилгыг нийтлэхэд олгогдсон Private key-ээр нээлтийг хийх боломжтой. 

Private key-гээ үрэгдүүлсэн тохиолдолд системийн удирдлагад хандана 

уу.  

- Урилгыг нийтлэхэд заасан тендер нээх хугацаа өнгөрсний дараа нээх 

боломжтой.  

 

5.4.1 Private key илгээх 

 

 Кодлогдсон тендерийн материалын кодыг тайлахын тулд Private key-г илгээх 

хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын нээлтийг эхлүүлэх товчлуурыг дарна.  
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Private key илгээх] : товчлуурыг дарахад кодлогдсон тендерийн 

материалын код тайлагдах үйлдэл эхэлнэ.  

 

5.4.2 Ханшийн мэдээлэл 

 

 Урилгын хамт оруулсан төсвийн мэдээлэл болон ААН-ээс илгээсэн 

тендерийн үнийн саналыг хөрвүүлэх ханшийн мэдээлэл оруулах хуудас 

байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ийн Тендерийн нээлтийн явц товчлуурыг дарна.  
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Ханшийн дүн] : Энд “MNT”-өөс бусад бүх валютын нэгжийг хайна. 

Валютын нэгж бүрээр ханшийн нэгж байхгүй үед гараараа оруулж 

[Хадгалах] товчлуурыг дарж холбогдох дүнг хадгална.   

Хэрвээ захиалагч байгууллагаас оруулсан төсвийн дүн, болон тендерт 

оролцогчийн ирүүлсэн үнийн санал хоёулаа “MNT” байх тохиолдолд 

шууд [Системээс урьдчилан хянах] хуудас руу шилжиж болно.  

- [Монгол банк] : “Монгол банк”-г дарахад Монгол банкны вэбсайт руу 

очно.  

- [Системээс урьдчилан хянаж] : товчлуурыг дарвал системээс [Давхардаж 

тендер ирүүлсэн], [Хар жагсаалтад орсон], [Үнийн санал төсөвт өртгөөс 

5% хэтэрсэн], [Тендерийн баталгааны үнийн дүн бага], [Тендерийн 

хүчинтэй хугацаа богино] зэрэг зүйлийг автоматаар хянаж [Системээс 

урьдчилан хянах] хуудас руу шилжинэ. 

 

 Анхаарах зүйл 

- Ханш хөрвүүлэх өдөр нь тендерийн урилгыг нийтэлсэн өдөр болно.  
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5.4.3 Системээс урьдчилан хянах[Бүртгэх] 

 

 Тендерийн нээлтийн системээс урьдчилан хянасан үр дүнг оруулдаг хуудас 

байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын Тендерийн явц товчлуурыг дарна.  

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : [Ханшийн мэдээлэл]-д оруулсан мэдээллийг 

харах боломжтой.  
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- [Татварын өртэй эсэхийг шалгах] : ААН-ийн нэрийг сонгосны дараа энэ 

товчлуурыг дарахад ҮТЕГ-ын сүлжээнд холбогдох ба [E-Tax] товчлуурыг 

дарж шалгана.  

- [E-Tax] : [E-Tax] товчлуурыг дарж [Татварын өр, борлуулалтын орлого]-ыг 

шалгана. [Татварын өр, борлуулалтын орлого] хуудсын доод хэсэгт 

байгаа [Мэдээллийг дахин шалгах] товчлуурыг дарж дахин харах 

боломжтой.  

 

 

- [ААН-ийн регистрийн дугаар/Нэр] : ААН-г сонгож ирүүлсэн тендерийн 

материалыг үзэх боломжтой. Мөн хавсралт файлуудыг татаж авах 

боломжтой.  
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- [Хавсралт файл] : ААН-үүд тендер илгээхдээ хавсаргасан файлыг zip 

хэлбэрээр татаж авна.  

- [Тендерээ буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Тендерээ илгээсний дараа 

буцаасан ААН-ийг харах боломжтой. [Буцаасан огноо], [Буцаасан 

үндэслэл] зэрэг мэдээллийг авах боломжтой.  

 

 Анхаарах зүйл 

- Системээс урьдчилан хянахад тэнцээгүй бол үндэслэлийг нь оруулах 

шаардлагатай.  
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5.4.4 Системээс урьдчилан хянасан үр дүн 

 

 Системээс урьдчилан хянасан агуулгатай танилцах хуудас байна. 

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын Тендерийн нээлтийн явц товчлуурыг дарна.  

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : [Ханшийн мэдээлэл]-ийг авах боломжтой.  
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- [ААН-ийн регистрийн дугаар/Нэр] : ААН-ийг сонгож ирүүлсэн тендерийг 

үзэх боломжтой. ААН-ийн ирүүлсэн тендерийн хавсралтыг үзэх 

боломжтой.  
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- [Хавсралт файл] : Хавсралт файлыг zip хэлбэрээр татаж авна.  

- [Тендерээ буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Тендерээ илгээсний дараа 

буцаасан ААН-ийг харах боломжтой. [Буцаасан огноо], [Буцаасан 

үндэслэл] зэрэг мэдээллийг авах боломжтой.  

-  [Өөрчлөх] : [Системээс урьдчилан хянасан] үр дүнг нийтлэхээс өмнө 

өөрчлөх боломжтой.  

- [Нийтлэх] : Хадгалсан [Системээс урьдчилан хянасан] үр дүнг нийтэлнэ. 

Нийтэлсний дараа өөрчлөх боломжгүй.  

- [Нийтэлсний дараа техникийн саналыг үнэлэх] : [Техникийн саналыг 

үнэлэх] хуудас руу шилжинэ. Хэрвээ [Системээс урьдчилан хянасан] үр 

дүнг нийтлээгүй бол заавал нийтэлсний дараа техникийн саналыг үнэлэх 

хуудас руу шилжинэ.  

 

 Анхаарах зүйл 

- [Өөрчлөх] нь зөвхөн системээс урьдчилан хянасан үр дүнг нийтлэхээс 

өмнө өөрчлөх боломжтой. Нийтэлсэн хойно өөрчлөх боломжгүй.  

- Системээс урьдчилан хянахад тендерт оролцогчид бүгд [Тэнцээгүй] 

тохиолдолд [Бүх тендерээс татгалзах] товчлуурыг дарж тухайн 

тендерийг хүчингүй болгоно.   

- [Системээс урьдчилан хянасан] үр дүнг нийтлэхэд тэнцээгүй ААН-үүдэд 

[Тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдэл]-ийг E-Mail-ээр явуулна.   

- Нийтэлсэн [Системээс урьдчилан хянасан] үр дүнг тендерт оролцогч 

ААН-үүд харах боломжтой.  

 

5.4.5 Техникийн саналыг үнэлэх 

 

 Системээс урьдчилан хянахад тэнцсэн ААН-үүдийн техникийн саналыг 

үнэлэх хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын Тендерийн нээлтийн явц товчлуурыг дарна.  
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : [Ханшийн мэдээ]-г авна.  
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- [Техникийн саналыг үнэлэхэд авсан оноо] : Аравтын бутархайг хүртэл 

оруулах боломжтой.  

- [Үнэлсэн байдал] : [Тэнцсэн/Тэнцээгүй]-г сонгоно. 

- [Тайлбар] : [Системээс урьдчилан хянасан]-ын [Үнэлсэн байдал]-г орж 

харна. Системээс урьдчилан хянасан тухай үр дүнг оруулсан байвал 

тусдаа цонх нээгдэж тэнцээгүй үндэслэл болон бусад тайлбарыг унших 

боломжтой.  

- [ААН-ийн регистрийн дугаар/Нэр] : ААН-г сонгож ирүүлсэн тендерийг үзэх 

боломжтой. Мөн ирүүлсэн хавсралт файлыг татаж авна.  

 

- [Тендерээ буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Тендерээ илгээсний дараа 

буцаасан ААН-ийг харах боломжтой. [Буцаасан огноо], [Буцаасан 

үндэслэл] зэрэг мэдээллийг авах боломжтой.  

 

 Анхаарах зүйл 

- [Техникийн саналд авсан оноо] нь [Зөвлөхийн үйлчилгээ] байх ба 
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[Чанарын үнэлгээний арга]-аар үнэлэхэд зөвхөн оруулах боломжтой.  

- [Техникийн саналд авсан оноо] аравтын бутархай хүртэл оруулах 

боломжтой.  

 

5.4.6 Техникийн саналыг үнэлэх 

 

 Техникийн саналыг үнэлсэн үр дүнг харах хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын Тендерийн нээлтийн явц товчлуурыг дарна.  
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : [Ханшийн мэдээлэл]-ийг харах боломжтой.  

 
- [ААН-ийн регистрийн дугаар/Нэр] : ААН-г сонгож ирүүлсэн тендерийг үзэх 

боломжтой. Мөн ирүүлсэн хавсралт файлыг татаж авна. 
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- [Тендерээ буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Тендерээ илгээсний дараа 

буцаасан ААН-ийг харах боломжтой. [Буцаасан огноо], [Буцаасан 

үндэслэл] зэрэг мэдээллийг авах боломжтой.   

- [Өөрчлөх] : [Техникийн саналыг үнэлсэн үр дүн]-ийн мэдээллийг 

нийтлэхээс өмнө өөрчлөлт оруулах боломжтой.  

- [Нийтлэх] : Хадгалсан [Техникийн саналыг үнэлсэн үр дүн]-г нийтэлнэ. 

Нийтэлсний дараа өөрчлөх боломжгүй.  

- [Нийтэлсний дараа санхүүгийн чадавхийг үнэлэх] : [Санхүүгийн 

чадавхийг үнэлэх] хуудас руу шилжинэ. Хэрвээ [Техникийн саналыг 

үнэлсэн үр дүн]-г нийтлээгүй бол нийтэлсний дараа санхүүгийн 

чадавхийг үнэлэх хуудас руу шилжинэ үү.  

 

 Анхаарах зүйл 

- [Техникийн саналд авсан оноо] нь [Зөвлөхийн үйлчилгээ] байх ба 

[Чанарын үнэлгээний арга] эсвэл [Хосолмол үнэлгээний арга] байхад 

зөвхөн харах боломжтой.   

- [Өөрчлөх] нь [Техникийн саналд авсан оноо]-г нийтлэхийн өмнө зөвхөн 

боломжтой. Нийтэлсний дараа өөрчлөх боломжгүй.  

- [Нийтэлсний дараа техникийн үнэлгээний үр дүн] товчлуурыг дарахад 

[Нийтлэх] товчлуурыг дарахгүйгээр техникийн саналыг үнэлсэн үр дүн 

нийтлэгдэнэ.  

- Зөвлөхийн үйлчилгээ сонгон шалгаруулалтад Чанарын үнэлгээний аргыг 

ашиглах тохиолдолд үнийн саналыг нээж үзэлгүйгээр шууд [Нийтэлж, 

байр эзлүүлэх] хуудас руу шилжинэ.  ( ☞ 5.1.1 рүү шилжинэ) 

- Тендерт оролцогчид үнэлгээний явцад бүгд тэнцээгүй бол тухайн 

тендерийг хүчингүй болгоно. 

- [Техникийн саналыг үнэлсэн үр дүн] нь тэнцээгүй ААН-үүдэд [Тендерт 

шалгараагүй тухай мэдэгдэл]-ийг цахим шуудангаар илгээнэ.  

- Нийтлэгдсэн [Техникийн саналыг үнэлсэн үр дүн]-г зөвхөн тендерт 

оролцогчид орж үзэх боломжтой.  

 

5.4.7 Санхүүгийн чадавхийг үнэлэх 
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 Техникийн саналыг үнэлэхэд тэнцсэн ААН-үүдийн үнийн саналыг нээж 

санхүүгийн чадавхийг үнэлнэ. 

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын Тендерийн нээлтийн явцыг дарна.  

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : дарж ханшийн мэдээлэл авна.  



Цахим худалдан авах систем Хэрэглэгчийн гарын авлага 

 

 
28  

 

 

- [Санхүүгийн оноо] : Аравтын бутархайгаар оруулах боломжтой.  

- [Шийдвэр] : [Тэнцсэн/Тэнцээгүй]-г сонгоно. 

- [Тайлбар] : [Системээс урьдчилан хянасан]-ны [Шийдвэр]-г харах 

боломжтой. Тэнцээгүй үндэслэл бичиж оруулж болох ба үр дүнг тусдаа 

цонх нээгдэж үзэх боломжтой.  

- [ААН-ийн регистрийн дугаар/Нэр] : ААН-г сонгож ирүүлсэн тендерийг үзэх 

боломжтой. Мөн ирүүлсэн хавсралт файлыг татаж авна. 

-   
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- [Тендерээ буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Тендерээ илгээсний дараа 

буцаасан ААН-ийг харах боломжтой. [Буцаасан огноо], [Буцаасан 

үндэслэл] зэрэг мэдээллийг авах боломжтой. 

 

 Анхаарах зүйл 

- [Санхүүгийн оноо] нь Зөвлөхийн үйлчилгээ сонгон шалгаруулалтын үед 

Хосолмол аргыг ашиглах үед зөвхөн оруулах боломжтой.  

  

5.4.8 Санхүүгийн үнэлгээ 

 

 Санхүүгийн үнэлгээний үр дүнг харах хуудас байна.  
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 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын Тендерийн нээлтийн явцыг дарна. 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : дарж ханшийн мэдээлэл авна. 

 

- [ААН-ийн регистрийн дугаар/Нэр] : ААН-г сонгож ирүүлсэн тендерийг үзэх 

боломжтой. Мөн ирүүлсэн хавсралт файлыг татаж авна. 
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- [Тендерээ буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Тендерээ илгээсний дараа 

буцаасан ААН-ийг харах боломжтой. [Буцаасан огноо], [Буцаасан 

үндэслэл] зэрэг мэдээллийг авах боломжтой.  

- [Өөрчлөх] : [Системээс урьдчилан хянасан үр дүн]-г нийтлэхээс өмнө 

өөрчлөх боломжтой.  

- [Нийтлэх] : Хадгалсан [Системээс урьдчилан хянасан үр дүн]-г нийтэлнэ. 

Нийтэлсний дараа өөрчлөх боломжгүй.  

- [Нийтэлж, байр эзлүүлэх] : [Нээлтийн үр дүн] хуудас руу шилжинэ. 

Хэрвээ [Санхүүгийн үнэлгээний үр дүн]-г нийтлээгүй бол нийтэлсний 

дараа нээлтийн үр дүн хуудас руу шилжинэ.  

 

 Анхаарах зүйл 

- [Санхүүгийн оноо] нь [Зөвлөхийн үйлчилгээ] байгаад [Хосолмол 

үнэлгээний арга]-аар сонгон шалгаруулалтыг хийж байхад зөвхөн 
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идэвхжинэ.  

- [Өөрчлөх] : [Санхүүгийн үнэлгээний үр дүн]-г нийтлэхээс өмнө өөрчлөх 

боломжтой. Нийтэлсний дараа өөрчлөх боломжгүй.  

- [Нийтэлсний дараа байр эзлүүлэх] товчлуурыг дарахад [Нийтлэх] 

товчлуурыг дарахгүйгээр Санхүүгийн үнэлгээний үр дүнг нийтлэгдэнэ.  

- Тендерт оролцогчид үнэлгээний явцад бүгд тэнцээгүй бол [Тендерийг 

хүчингүй болгох] товчлуурыг дарж тухайн тендерийг хүчингүй болгоно. 

- [Санхүүгийн үнэлгээний үр дүн]-д тэнцээгүй ААН-үүдэд [Тендерт 

шалгараагүй тухай мэдэгдэл] цахим шуудангаар илгээгдэнэ.   

- Нийтлэгдсэн [Санхүүгийн үнэлгээний үр дүн]-г тендерт оролцогч ААН-үүд 

зөвхөн харах боломжтой.  

 

5.4.9 Тендер сонгон шалгаруулалтыг хийж дуусгах 

 

 Тендер сонгон шалгаруулалтын үр дүнг харах цонх байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын тендерийн явц товчлуурыг дарна.  
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Зарлалыг орж үзэх] : [Зарлал]-д байгаа зүйлийг орж үзнэ. [Файлын нэр]-г 

дарж тухайн тендерийн [Хавсралт файл]-г татаж авах боломжтой.  
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- [Тендер сонгон шалгаруулалтын үр дүнгийн тайланг excel дээр татаж 

авах] : Тендерийн үр дүнг дэлгэрэнгүйгээр татаж авч үзэх боломжтой.  

 

 

- [Файлыг хавсаргах] : [Ханшийн мэдээ]-г авах боломжтой.  

 
- [Хавсралт файлыг үзэх] : [Тендерийн үр дүн, байр эзлүүлэлт] хийх үед 

хавсаргасан файлыг хайж нээгээд татаж авах боломжтой.  
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- [Ханш хөрвүүлэх өдөр] : [Ханшийн мэдээ]-г авна.  

 

- [ААН-ийн регистрийн дугаар/Нэр] : Тухайн ААН-г сонгож ирүүлсэн 

тендерийг үзэх боломжтой ба ирүүлсэн хавсралт файлуудыг татаж авах 

боломжтой.  
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- [Тендер буцаасан ААН-ийн мэдээлэл] : Ирүүлсэн тендерийн материалаа 

ААН буцаасан тухай мэдээллийг харах боломжтой. [Буцаасан өдөр, цаг], 

[Буцаасан үндэслэл]-ийг харах боломжтой.  

- [Тендерийн үр дүн] : Тухайн урилгын дагуу тендер сонгон 

шалгаруулалтыг хийсэн үр дүнг нийтэлнэ. Нийтлэхэд бүх ААН-ийн нээлт, 

үр дүнг харах боломжтой.  

 

 Анхаарах зүйл 

- Тендерт оролцогчид үнэлгээний явцад бүгд тэнцээгүй бол [Тендерийг 

хүчингүй болгох] товчлуурыг дарж тухайн тендерийг хүчингүй болгоно. 

( ☞ 5.4.11-г харна уу) 
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5.4.10 Нээлтийг шинээр эхлэх 

 

 Нээлт хийж байх үед шинээр эхлүүлэх хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Тендерийн нээлт, үр дүнгийн 

зохицуулалт]-ын шинээр эхлэх товчлуурыг дарна. 

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Шинээр эхэлсэн үндэслэл] : Зайлшгүй оруулах шаардлагатай.  

 

 Анхаарах зүйл 

- [Явц] нь [Системээс урьдчилан хянасан үр дүнг нийтлэх]-ээс өмнө 

байхад зөвхөн [Шинээр эхлэх]-г хийх боломжтой. Нээлтийн үр дүн 

нийтлэгдэхэд шинээр эхлүүлэх боломжгүй.  
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5.4.11 Тендерийг хүчингүй болгох 

 

 Нээлтийн дараа үнэлгээний явцад тендерийг хүчингүй болгосон тохиолдолд 

үндэслэлийг оруулах хуудас байна.  

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Тендерийг хүчингүй болгосон үндэслэл] : Зайлшгүй оруулж өгөх 

шаардлагатай.  

 

 Анхаарах зүйл 

- Үнэлгээний явцад [Тендерийг хүчингүй болгох]-д оруулсан үндэслэлийг 

[Тендерийн нээлт, үр дүн] хуудаснаас орж үзэх боломжтой.  
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5.5 ЦАХИМ БУС ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ, ҮР ДҮН 

 Цахим бус тендерийн сонгон шалгаруулалтын үр дүнг оруулахын тулд хайж, 

нээх хуудас байна.   

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Цахим бус тендерийн нээлт, 

үр дүн]-г сонгоно.  

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Нээлт хийх өдөр] : Зайлшгүй оруулж өгөх шаардлагатай.  

- [Бүртгэх] : [Бүртгэх] товчлуурыг дарж тухайн цахим бус тендерийн сонгон 

шалгаруулалтын үр дүнг оруулна.  

 

 Анхаарах зүйл 

- Тендерийн урилгыг нийтлэхдээ зааж өгсөн нээлтийн өдрөөс хойш үр дүнг 

оруулах боломжтой.  
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5.5.1 Цахим бус тендерийн үр дүн(Бүртгэл) 

 

 Цахим бус тендерийн сонгон шалгаруулалтын үр дүнг оруулахын тулд хайж, 

нээх хуудас байна. 

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Цахим бус тендерийн нээлт, 

үр дүн]-г сонгоно.   

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Байр эзлүүлэлт] : Байр эзлүүлсэн үр дүнг оруулна.  

- [Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээд] : Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээдийг 

сонгож, ирүүлсэн үнийн саналыг оруулж өгнө. Зөвхөн нэг ААН-ийг эсвэл 

нэг хувь хүн байна.  
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- [Хайх] : Цахим тендерт оролцсон ААН-ийг сонгож өгнө.  

 
- [Тендерийг хүчингүй болгох] : Тендерийн нээлт, үр дүнгийн мэдээлэл 

байхгүй тохиолдолд тендерийг хүчингүй болгоно.  

- [Гэрээ байгуулахаас татгалзсан] : Нээлтийг хийж, ирүүлсэн тендерийг 

үнэлсэн боловч гэрээ байгуулах эрх авсан этгээд байхгүй үед сонгоно. 

Гэрээ байгуулахаас татгалзсан тухай мэдээллийг оруулахын тулд нээлт 

хийж, үнэлсэн мэдээлэл зайлшгүй байх шаардлагатай.  

 

 Анхаарах зүйл 

- [Цахим бус тендерийн нээлт, үр дүн]-г оруулахдаа гэрээ байгуулах эрх 

авсан этгээдийг бас бүртгэх хэрэгтэй.  

- Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээдийн мэдээллийг нийтлэхдээ тендерийн 

нээлт, үнэлгээний үр дүнгийн мэдээллийг хамт нийтлэх шаардлагатай.  
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5.5.2 Цахим бус тендерийн үр дүн [Хайлт] 

 

 Цахим бус тендерийн сонгон шалгаруулалтын үр дүнг оруулахын тулд хайж, 

нээх хуудас байна. 

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн нээлт, үр дүн] >> [Цахим бус тендерийн нээлт, 

үр дүн]-ийн [Орж үзэх] товчлуурыг дарна. 
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5.7 ЗАРЛАЛ 

 

 Зарлалыг оруулахын тулд холбогдох урилгыг хайх хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Нэмэлт мэдээлэл] >> [Зарлал]-г сонгоно. 
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5.7.1 Зарлал оруулах 

 

 Нийтлэгдсэн урилгын талаар зарлал оруулах хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >>[Нэмэлт мэдээлэл] >> [Зарлал]-ын тендерийн урилгын 

дугаарыг сонгоно.  

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Зарлалын ангилал] : Аль хуудсанд зарлалыг нийтлэхээ сонгоно. 

 

 Анхаарах зүйл 

- Хадгалахад шууд нийтлэгдэнэ.  
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5.7 ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА 

 Хүлээн авсан тендерийн баталгааг харуулсан хуудас байна.  

 

 

5.7.1 Тендерийн баталгаа 

 

 Тухайн тендерт ирүүлсэн тендерийн баталгааны мэдээллийг харуулсан 

хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >>[Нэмэл мэдээлэл] >> [Тендерийн баталгааны жагсаалт]-ын 

тендерийн урилгын дугаарыг сонгоно. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [ААН-ийн нэр]-г сонгоход ирүүлсэн тендерийн баталгааны дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл гарч ирнэ.  

 

 

5.8 Цахим шуудан  

 

 Цахим шуудан илгээсний дараа үр дүнг харах боломжтой хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >>[Нэмэлт мэдээлэл] >> [Цахим шуудан илгээсэн мэдээлэл]-г 

дарж үзнэ.  
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Илгээсэн мэдээ] : [Илгээсэн мэдээ]-г дарж шуудан илгээсэн мэдээллийг 

авах боломжтой.  

- [Цахим шуудангийн ангилал] : [Цахим шуудангийн ангилал]-аар илгээсэн 

шуудангийн мэдээллийг нээж үзэх боломжтой.  

- [Дахин илгээх] : Цахим шуудан илгээсэн үр дүнг шалгаж [Дахин илгээх] 

товчлуурыг дарж дахин илгээх боломжтой. 

 


