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Г идрогеологийн судалгаа хийж, инженерийн хийцтэй худаг гаргах, 
ойн зурвас, ногоон байгууламжийн зориулалтаар гаргасан 

худгийг засварлах ажил гүйцэтгэх гэрээ

Дугаар № БОАЖГ-2017/03

2017 оны 05 дугаар сар 05 Говьсүмбэр аймаг

Нэг талаас Г овьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар (цаашид 
“захиалагч”гэх), нөгөө талаас “Мон каротаж” ХХК  (цаашид “гүйцэтгэгч”гэх) дараах зүйлийг 
харилцан тохиролцож 2017 оны 05 сарын 05-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ”гэх) 
байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний хууль, Барилгын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн 
дагуу инжөнөрийн хийцтэй барилга байгууламж барих, засварын ажил гүйцэтгэх, тоног 
төхөөрөмж суурилуулахтай холбогдон захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг 
зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол 
оршино.

Захиалагч нь Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р багийн нутаг дэвсгэрт 
Гидрогеологийн судалгаа хийж, инженерийн хийцтэй худаг гаргах, ойн зурвас, ногоон 
байгууламжийн зориулалтаар гаргасан худгийг засварлах (цаашид “ажил”гэх) ажлыг 29 
975 880 (хорин есөн сая есөн зуун далан таван мянга найман зуун ная/төгрөгөөр (цаашид 
“гэрээний үнэ’’гэх) гүйцэтгэхээр үнийн санал ирүүлснийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг 
байгуулав.

Гэрээний үнэ буюу ажпын нийт төсөвт өртөг нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
1. Гэрээний нийт дүн: 29 975 880 төгрөг.
2. Санхүүжилтын эх үүсвэр: 2017 оны Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга 

хэмжээний зардал.
3. Гүйцэтгэгч нь Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р багт байршилтай захиалагчийн 

заасан газарт хайгуул хийж, худаг өрөмдөж тоноглож, засварлаж техникийн тодорхойлолт, 
ажлын тоо хэмжээнд заагдсан хүчин чадал бүхий худаг гаргах ажлыг, худгийн тоноглол,

НЭГ. ЕРӨНХИЙ нөхцөл



барилга байгууламж болон бусад ажлын хамт 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр эхэлж, 
2017 оны 06 дугаар сарын 05-ний дотор ашиглалтад оруулна.

4. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний 
баримт бичиг”гэх). Үүнд:

4.1. Гэрээний тусгай нөхцөл /Хавсралт-1/
4.2. Техникийн тодорхойлолт/Хавсралт-2/
4.3. Санхүүжилтийн хуваарь /Хавсралт -3/
4.4. Ажил гүйцэтгэх хуваарь /Хавсралт -4/

Гэрээ нь энд дурдсан ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо 
болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний бичиг баримтууд хоорондоо 
зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

5. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь гэрээний тусгай нөхцөлд заасан эрх, үүрэг хүлээнэ.

6. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний 
бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан ажпыг гүйцэтгэх ба зөрчил, гологдол арилгах үүрэг 
хүлээнэ.

7. Захиалагч нь гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийх ажил болон зөрчил, гологдол арилгах 
үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнийн дүнгээс хэтрүүлэхгүйгээр төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх 
үүрэг, хүлээнэ.

8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр болон утсан холбоогоор 
харилцана.

ХОЁР. ХУГАЦАА

2.1. Ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 05 -ны өдрөөс 2017 оны 06 сарын 05-ны өдрийг хүртэл 
хугацаанд гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгнө.

2.2. Гүйцэтгэгч 2.1-д заасан хугацаанд ажлыг бүрэн дуусгаж хүлээлгэж өгөөгүй бол гэрээнд 
заасан хариуцлага хүлээх үндэслэл болно.

2.3. Талууд зайлшгүй тохиолдолд хугацааг сунгаж болох бөгөөд бичгээр гэрээний сунгалтыг 
хийж, гарын үсэг зурж баталгаажсанаар хүчин төгөлдөр болно.

ГУРАВ. ГЭРЭЭТ АЖЛЫН ХӨЛС, ТӨЛБӨР ХИЙХ НӨХЦӨЛ
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3.1.Ажлын нийт төлбөр нь 29 975 880 (хорин есөн сая есөн зуун далан таван мянга 
найман зуун ная/ төгрөг байна.

3.2. Уст цэгийн хайгуул хийх, худгийн цооногийн өрөмдлөгийн явцад гарах түлш, 
шатах тослох материал, ажиллах хүчний зардал, 160 мм-ийн диаметртэй ган хоолой, 
цооногийн гүний ундрагад тохирсон насос, нийт тоног төхөөрөмж, НӨАТ, бусад холбогдох 
татвар, хураамжийн зардлууд, тээврийн зардал, ажилчдын зардал, амьдрах орон байр, 
механизмын зардал, үндсэн болон туслах тоног төхөөрөмжийн зардлууд бүрэн багтсан тул 
захиалагч нь нэмэлтээр ямар нэг төлбөр төлөхгүй.
3.3. Ажил, үйлчилгээний төлбөрийг бодитойгоор гүйцэтгэгдсэн ажил, үйлчилгээний бодит үр 

дүнд дүйцүүлэн тооцно. Ажил, үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцлийг хангах зорилгоор 
шаардагдах хөрөнгийн 30 хувийг урьдчилгаа төлбөр болгон ажил эхлэхийн өмнө олгоно.

3.4. Урьдчилгаа төлбөр: 30 буюу 8 992 764 /найман сая есөн зуун ерөн хоёр мянга долоон 
зуун жаран дөрөв/төгрөг

3.5. Ажил 70 доошгүй хувийн гүйцэтгэлтэйг захиалагч болон гүйцэтгэгч хоёр тал нотолж, 
баталгаажуулсан баримтыг үндэслэн явцын санхүүжилт болгож нийт санхүүжилтийн 40 хувь



буюу 11 990 352 /арван нэгэн сая есөн зуун ерэн мянга гурван зуун тавин хоёр/ төгрөгийг 
олгоно гүйцэтгэгчид олгоно.

3.6. Ажлыг бүрэн дууссаны дараа хүлээн авах комиссын актыг үндэслэн үлдэгдэл 
санхүүжилт болох 30 хувийг буюу 8 992 764 /найман сая есөн зуун ерөн хоёр мянга долоон 
зуун жаран дөрев/ төгрөгийг олгоно.

3.7. Гүйцэтгэгч ажил хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдлийг ажлын гүйцэтгэлийн бичмэл болон 
фото тайлан, ажлын актууд, санхүүгийн баримт, бусад холбогдох баримтын хамт нийт 4 хувь 
үйлдэж /Захиалагч, Архивын тасаг, ХОХБТХэлтэс, ОНӨГазарт тус тус/ ирүүлнэ. Санхүүгийн 
баримтыг тендерийн баримт бичигт ирүүлсэн төсвийн хүрээнд гүйцэтгэж баталгаажуулсан 
байна. Материалын зарлагын баримтыг дэлгэрэнгүй хавсаргана.

3.8. Гэрээний хугацаанд ажил, үйлчилгээний үнэд өөрчлөлт оруулахгүй, санхүүжилтийг 
тухайн байгууллагын дансанд бэлэн бусаар шилжүүлнэ

ДӨРӨВ. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1. Захиалагч нь ажлын нийт зардлыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай тохиролцон тооцож 
бүрдүүлсэн байна. Ажил үйлчилгээнд зарцуулах зардлыг материалын зардал, ажлын хөлс, 
тээврийн зардал болон бусад зардлыг тусган тооцож хуваарилан шилжүүлнэ.

4.2. Ажлын урьдчилгаа төлбөрийг тогтоосон хугацаанд гэрээнд заасан хэлбэрээр шуурхай 
төлнө.

4.3. Гүйцэтгэгчийг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангана.
4.4. Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хүрэх үр 

дүнг хангуулах талаар шаардлага тавих эрхтэй.
ТАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1. Гэрээнд заагдсан ажил, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, зохих журам, 
стандартын дагуу, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй, дамжуулахгүй 
биечлэн гүйцэтгэж, хугацаанд нь хүлээлгэж өгнө.

5.2. Ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлд гарсан чанар, стандартын доголдлыг өөрийн хөрөнгөөр 
түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

5.3. Ажил үйлчилгээний гүйцэтгэлийн явц байдлыг тухай бүр захиалагчид мэдэгдэж, 
шаардлагатай зааварчилгаа авна.

5.4. Гүйцэтгэгч нь ажилчдынхаа хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал, нийгмийн асуудлыг 
хариуцна.

5.5. Бодитойгоор гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрийг нэхэмжлэн авах эрхтэй.
ЗУРГАА. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА

6.1. Талуудын буруутай үйл ажиллагааны улмаас учирсан биет хохирлыг талууд өөрсдийн 
зардлаар бүрэн хариуцан барагдуулна.

6.2. Торгууль төлсөн, хохирол барагдуулсан нь талуудыг гэрээгээр хүлээсэн үүргээс 
чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

ДОЛОО. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

8.1. Гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг талууд харилцан тохиролцох замаар 
шийдвэрлэнэ.

8.2. Талууд тохиролцоонд хүрч чадаагүй бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу 
маргааныг шүүхэд тавьж шийдвэрлүүлнэ.

НАЙМ. БУСАД ЗҮЙЛ

10.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
10.2. Гэрээг 3 хувь үйлдэж, 1 хувийг гүйцэтгэгч, 2 хувийг захиалагч тал хадгална.



10.3. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг талууд харилцан тохиролцож 
шийдвэрлэнэ.
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Захиалагчийн хаяг: Говьсүмбэр аймаг, 
Сүмбэр сум, 3-р баг Нутгийн 
удирдлагын ордон 
Утас/факсын дугаар:70543063

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, 
СБД, 9-р хороо, 4-р гудам 131, Шинэ 
дэлхий оффис байр 
Утас/факсын дугаар: (976)77003668 
99117369
Харилцагч банкны нэр: Голомт банк 
дансны дугаар: 1103083724
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