
 

   

КОНЦЕСС ОЛГОХ,  ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ                                                                                          

СОНГОН  ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА 

 

Огноо: 2016 оны 4 дугаар сарын 20-ны өдөр 

Дараах төслүүдийн концесс олгох шууд гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалтад урьж байна. 

Үүнд:   

 

Д/д Концессын зүйлийн нэр 
Концессын 

төрөл 

Концессын 

зүйлийн 

дугаар 

Материал хүлээн 

авах эцсийн 

хугацаа, хаяг 

1 

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр суманд 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах төсөл  

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-1 

2016 оны 5 дугаар 

сарын 06-ны 12:00 

цагаас өмнө 

Хөрөнгө 

оруулалтын газрын 

812 тоот 

2 

Булган аймгийн Сэлэнгэ суманд Хөдөө 

аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологийн парк 

байгуулах төсөл  

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-2 

3 

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах төсөл  

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-3 

4 

Завхан аймгийн Их-Уул суманд Хөдөө 

аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологийн парк 

байгуулах төсөл 

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-4 

5 

Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох суманд 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах төсөл 

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-5 

6 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах төсөл 

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-6 

7 

Өмнөговь аймгийн Гурван тэс суманд 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах төсөл 

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-7 

8 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах төсөл 

Зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

өмчлөх-ашиглах 

2015/317/-8 

 



Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөрөнгө оруулалтын газар нь Монгол улсын болон 

гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдлийг дээрх “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологийн 

парк байгуулах төсөл”-ийн шууд гэрээ байгуулах төслийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна. 

Тавигдах шаардлага:  

Монгол улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдэл нь концесс олгох шууд 

гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт бүхий албан бичигт дурьдсан нөхцлүүдээс 

өөрийн хэрэгжүүлэх бололцоотой төслийн нэрийг тусгаж дараах материалын хамт зөвхөн Монгол 

хэл дээр ирүүлнэ. Үүнд:  

1. Төслийн саналын мэдүүлэг  

2. Төслийн саналын баталгаа  

3. Хуулийн этгээд, эсхүл түншлэлийн гишүүдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл 

ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 

эхээс хийсэн хуулбар, эсхүл үүсгэн байгуулагдсаныг нотлох түүнтэй адилтгах бусад 

баримт бичиг 

4. Оролцох санал гаргагч, эсхүл түншлэл, түүний гишүүдийг төлөөлөх эрх олгосон 

этгээдийн итгэмжлэл 

5. Түншлэлийн хувьд талууд хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн хамтран ажиллах гэрээ 

6. Удирдлага, мэргэжлийн боловсон хүчний талаар мэдээлэл  

7. Санхүүгийн чадавх  

8. Шаардагдах санхүүжилтийг бүрдүүлэх чадавхи  

9. Техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа  

Ерөнхий шаардлагыг хангаж төслийн саналаа бүрэн ирүүлсэн 3 хүртэлх хуулийн этгээд 

түүний нэгдлийн богино жагсаалт үүсгэж хамгийн сайн төслийн санал ирүүлсэн хуулийн этгээд, 

түүний нэгдэлтэй концессын гэрээний нөхцлийн талаар хэлэлцээ хийнэ.  

Хэрэв төсөлд нэг оролцогч (хуулийн этгээд эсхүл түүний нэгдэл) саналаа бүрэн ирүүлж, 

тухайн санал шаардлага хангасан тохиолдолд концессын гэрээний нөхцлийн талаар хэлэлцээ 

хийнэ.  

Концесс олгох шууд гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалтад шалгарсан хуулийн этгээд нь 

концессыг хэрэгжүүлэх зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл бүхий хуулийн этгээд /төслийн 

компани/-ийг байгуулж болно.  

Төслийн санал ирүүлэхэд баримтлах зааварчилгаанд заасан шаардлагын дагуу бэлтгэж 

2016 оны 5 дугаар сарын 06-ны 12:00 цагаас өмнө хүлээн авна. 

Сонирхсон хуулийн этгээд, түүний нэгдэл нь Хөрөнгө оруулалтын газрын төрийн сан дахь  

/900036017/ тоот дансанд 100.000 /нэг зуун мянган/ төгрөгийг тушаан, баримт бичиг олгохыг 

хүссэн албан бичгийн хамт доорх хаягаар ирүүлсэн тохиолдолд төслийн санал ирүүлэхэд 

баримтлах зааварчилгааг олгоно.   

 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Хөрөнгө оруулалтын газар 

Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтэс 

Засгийн газрын XI байр, 8-н давхар, 812 тоот 

Утас: 11-315362; Факс: 11-324076 

www.investmongolia.com 

http://www.investmongolia.com/

