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1. Ажил гүйцэтгэлийн ерөнхий ухагдахуун 

1.1 Цахим тендер системийн тухай 

Энэ нь захиалагч байгууллагын зүгээс худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөг бүртгэж оруулахаас гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэл бүх үйлдлийг 

цахим хэлбэрээр явуулах боломжтой систем юм. 

Батлагдсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний мэдээллийг 

захиалагч системд бүртгэх ба нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд системд нэвтэрч 

тухайн мэдээллийг хайлт хийж, авна. Худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөний дагуу хугацаа нь болсон тендерийн урилгыг нийтлэх ба ААН-үүд 

урилгыг хайх, орж үзэх, оролцохыг хүссэн тендерийн хувьд ТББ-г төлбөргүйгээр 

татаж авах, материал боловсруулан хүргүүлэх зэрэг ажлуудыг төвөггүйгээр хийх 

боломжтой. 

Өнөөг хүртэл тендерт оролцогч тендерийн материалаа боловсруулж, биечлэн 

захиалагч байгууллагад очиж өгөх ба тендерийн нээлтийн хугацаа болоход 

урилгад заасан газар захиалагч байгууллагын хариуцсан ажилтнууд ирүүлсэн 

материалуудыг тендерт оролцогчдыг байлцуулан нээж, үр дүнг бүртгэж, 

зарладаг байсан бол одоо цахим тендер шалгаруулалтыг хийх боломжтой 

боллоо. Тендерт оролцогч онлайнаар буюу интернетээр тендерийн материалаа 

кодлож явуулах ба тухайн тендерийг хариуцсан ажилтан нээлтийн хугацаа 

болоход системд ирсэн тендерүүдийн кодыг тайлж тендерийн нээлтийг хийнэ.  

Хамгийн сайн тендер ирүүлсэн ААН-тэй зөвшилцөлд хүрч гэрээ байгуулах 

тохиолдолд сонгон шалгаруулалтын үр дүнг системд бичиж оруулан нийтэлнэ. 

Сайн тендер ирүүлээгүй тохиолдолд бүх тендерээс татгалзсан үндэслэлийг 

бичиж, нийтэлнэ.  

ХАА-ны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, нээлт, үр дүн, гэрээ байгуулах эрх 

олгосон тухай зэрэг мэдээллийг шуурхай, үнэн зөв нийтэлснээр тендер зохион 

байгуулалтыг илүү ил тод, шударга болгоно гэж үзэж байна.  

 

1.2 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний тухай 

Батлагдсан худалдан авах төлөвлөгөөг системд бүртгэж, нийтэлж, цаашид 

тухайн худалдан авалтуудыг хийх мэдээллийг хүссэн этгээд авах болно.  

 

1.3 Тендерийн урилгын тухай 

ХАА-ны төлөвлөгөөний дагуу захиалагч байгууллагын хариуцсан ажилтан 

тендерийн урилгыг нийтэлнэ. Тухайн тендерийг цахим хэлбэрээр зохион 
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байгуулах тохиолдолд илгээх материалыг кодлох Private key тендер хариуцсан 

ажилтанд олгогдоно. Private key-ээр нийлүүлэгч ААН-үүдийн ирүүлсэн 

тендерийн материалын кодыг тайлах учир үрэгдүүлж болохгүй.  

 

1.4 Үнэлгээний тухай 

Тендерийн урилгын дагуу ААН, хувь хүн урьдчилсан сонголт, хоёр үе шаттай 

тендерт техникийн саналаа, мөн зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалтад 

нэрээ онлайнаар илгээнэ. Хүлээн авсан саналуудыг хариуцсан ажилтан хянан 

үзэж, үнэлнэ. Тэнцээгүй ААН-ийн тэнцээгүй үндэслэлийг бичиж нийтлэх ба 

оролцогч үр дүнг харах боломжтой.  

  

1.5 Нээлт, үр дүнгийн тухай 

Цахим тендерт ирүүлсэн материалуудын кодыг тайлж, нээлтийг эхлүүлнэ. 

Тендерийн нээлт хийх хугацаа болоогүй тохиолдолд кодыг тайлах боломжгүй. 

Нээлтийг хийхдээ холбогдох тендерийн урилгыг нийтлэхэд олгогдсон Private key-

г сонгоно. Сонгосон Private key-ээр нь тухайн тендерийг хариуцсан ажилтан мөн 

эсэхийг шалгана. Хариуцсан ажилтан мөн бол ирүүлсэн тендерүүдийн код 

тайлагдана. Тендерийг явуулахдаа үнийн дүн төгрөгөөс бусад валютаар байх 

тохиолдолд тендерийн урилга нийтэлсэн өдрийн ханшаар төгрөгт хөрвүүлэгдэнэ. 

Системээс урьдчилан хянах, техникийн санал, санхүүгийн чадавхийг үнэлж, 

тэнцээгүй тохиолдолд “Тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдэл”-ийг цахим 

шуудангаар илгээнэ. Нээлтийн явцыг 4 үе шатанд тендерт оролцогчдод 

нээлттэй харуулна. Сүүлчийн шийдвэр гарахаас өмнөх шатуудыг зөвхөн тендерт 

оролцогч харах боломжтой. Сонгон шалгаруулалт дуусч үр дүнг нийтлэхэд 

оролцогч ААН-үүдээс гадна олон нийт харах боломжтой болно. Цахим бус 

тендерийн хувьд гэрээ байгуулах эрх олгосон үр дүнг бичиж оруулан нийтэлнэ.  

 

1.6 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 

Нээлт хийж, үр дүн гарахад Тендерийн үнэлгээний хороо 1-рт жагссан ААН-

тэй уулзалт зохион байгуулна. Хэлэлцээр амжилттай болсон тохиолдолд, мөн 

энэ талаар бусад этгээдийн зүгээс аливаа нэгэн санал гомдол байхгүй 

тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээдийн 

мэдээллийг оруулж нийтэлснээр олон нийт тухайн тендерийн үр дүнг харах 

боломжтой болно.   
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1.7 Туслах цэсний тухай 

Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй, системээс урьдчилан хянасан үр дүн, 

үнэлгээний үр дүн зэрэг хуудасны талаар нэмж мэдээлэх зарлал байх 

тохиолдолд хавсралт файлын хамтаар нийтлэх боломжтой. Үйлдлийн явц бүрт 

илгээсэн цахим шууданг шалгаж, дахин илгээж болно. Тендерт оролцохын тулд 

явуулсан тендерийн баталгаа болон урилга тус бүрт хүлээн авсан тендерийн 

баталгааг харж болно.  
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2. СИСТЕМ АШИГЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД 

2.1 Хэрэглэгчийн компьютерийн үзүүлэлт 

 OS : Windows XP/Vista/7 

 CPU : Pentium4 1.0GHz or AMD Athlon1.4 GHz ба дээш 

 Memory : 1GB ба дээш 

 HDD : 10GB ба дээш 

 Вэб браузер : Internet Explorer 7.0/8.0/9.0, Firefox(IETab plugin)3.0 ба дээш 

 Өнгөний нягтрал : 1,024 * 768-д тохиргоо хийгдсэн байгаа. 

 

2.2 Internet холболт 

 ADSL/VDSL болон LAN, утастай, утасгүй салаалагч ашиглах боломжтой. 

 Захиалагч байгууллагын болон нийлүүлэгчийн албан тасалгаанаас ЦХАА-ны 

системийг саадгүй ашиглах үүднээс үндсэн сүлжээний порт болох 80-аас 

гадна 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 9000, 4502-ын портыг нээх шаардлагатай. 

Тухайн Port-г нээсэн эсэхийг шалгахын тулд компьютерийн Windows Firewall-г 

нээх эсвэл сүлжээний мэргэжилтэнд хандана уу. 

- Үйлчилгээний төв>>Мэдээллийн үйлчилгээ>>Мэдээллийн сангаас хайлт  

Мэдээллийн сангаас “Байгууллага, ААН-ийн сүлжээний хамгаалалт 

шалгах”-г сонгож Firewall-ын нээлтэй эсэхийг шалгах боломжтой. 

 

- “Test Page”-г сонгож сүлжээг шалгана. 
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-  Хуудасны дээд талд гарч ирэх шар өнгийн нэмэлт тохиргооны зурвас дээр 

хулганыхаа баруун товчийг дарж [Install This Add-on...]-г сонгоно. 

- Өмнө нь суулгасан бол одоогийн үйлдэл нь автоматаар цуцлагдана. 

 

-  [Retry]-г сонгосноор үндсэн хуудас руу шилжих болно. 

 

- Тухайн хуудас руу шилжсэнээр програм суулгах цонх гарч ирэх ба [Install]-г 

дарснаар програмыг татаж авна. 
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- [Домэйн портын туршилт]-г сонгоно. 

 

 

- [Start]-г сонгосноор тухайн компьютерийн сүлжээний холболтыг шалгах 

боломжтой. 

Бүгд Success байвал холболт амжилттай болох ба Fail байвал тухайн 

портыг нээх шаардлагатай гэсэн үг. 
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2.3 Хамгаалалтын програм суулгах 

 “Нэвтрэх” болон “Цахим баримт” гэсэн хоёр тохиолдолд хамгаалалтын 

програмыг суулгах шаардлагатай. 

 Шаардлагатай програм нь анх системд холбогдох үед автоматаар тохиргоо 

хийгдэнэ. Механик суулгалт хийх бол “2.3.2 хамгаалалтын програмын 

механик суулгалт” –г үзнэ үү. 

 Хамгаалалтын програм upgrade хийгдэх хүртэл нэг л удаа суулгагдана. 

 

2.3.1 Хамгаалалтын програмын автомат суулгалт 

 Internet Explorer 7.0/8.0-д хамгаалалтын програм суулгана. 

 Хуудасны дээд хэсэгт нэмэлт тохиргоо суулгах зурвас гарч ирвэл хулганыхаа 

баруун товчлуурыг дарж нэмэлт функц суулгах хэсгийг сонго. 

 

- “Нэвтрэх”-г сонгоход хамгаалалтын програм суулгаагүй бол анхааруулах 

зурвас гарч ирэх бөгөөд [OK]-г сонго. 

 

 

- Хуудасны дээд талд гарч ирэх шар өнгийн нэмэлт тохиргооны зурвас дээр 

хулганыхаа баруун товчийг дарж [Install This Add-on...]-г сонгоно. 
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- Үндсэн хуудас руу буцах бол “Нэвтрэх”-г дахин сонгоно. 

 

 

- Хамгаалалтын програм суулгах цонхны [Install]-г сонгоно. 

 

 

- Хамгаалалтын програм суулгаж эхэлнэ. 

 

 

- Суулгаж дуусаад [OK]-г сонгоно. 
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- Баталгааны төвөөс хүлээн авсан PKI-г сонгож системд нэвтэрнэ. 

 

 Internet Explorer 9.0-д хамгаалалтын програм суулгах 

 

- Хамгаалалтын програм суулгах зурвас гарч ирвэл [OK]-г сонгоно. 

- Үндсэн хуудас руу буцах бол “Нэвтрэх”-г дахин сонгоно.  
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- Хуудасны доод талд нэмэлт тохиргоо суулгах зурвас гарч ирвэл [Install]-г 

дарж үйлдлийг эхлүүлнэ. 

 

 

- Хамгаалалтын програм суулгах цонхны [Install]-г сонгоно. 

 

 

- Програмыг хэвийн суулгаж байгааг илтгэсэн цонх гарч ирнэ. 
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- Амжилттай суулгагдсан үед “OK”-г дарна. 

 

 Internet Explorer Version шалгах арга 

 

 

- Вэб браузерийн тусламж хэсгийн [About Internet Explorer]-г сонгоно. 

 

 

- Дэлгэцэнд дээрхийн адил цонх гарч ирнэ. 
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2.3.2 Хамгаалалтын програмыг гараар суулгах 

 

 Автомат суулгалт хийгдээгүй тохиолдолд мэдээллийн санд бүртгэгдсэн 

зааврын дагуу гар аргаар суулгах боломжтой. 

 

- “Нэвтрэх” хуудаснаас хамгаалалтын програмыг гар аргаар суулгах 

боломжтой. 

 

 

-  Үйлчилгээний төв>>Мэдээллийн үйлчилгээ>> Мэдээллийн сангаас хайлт 

хийх Мэдээллийн сан (ЦХАА-ны системийн хамгаалалтын програм суулгах 

танилцуулага)–аас хамгаалалтын програмыг гар аргаар суулгах боломжтой. 
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2.4 Хамгаалалтын програм устгах 

 

 Програмыг устгахаас өмнө ЦХАА-ны системийн цонхыг хаах шаардлагатай. 

 Компьютерийн дэлгэцнээс START >>All Program>>KSing гэсэн дарааллаар 

сонгоно. 

 

 Uninstall үйлдлийг эхлүүлнэ. 

 

 e-Procurement хамгаалалтын цахим баримтын удирдлагыг устгана. 

 

- Нээлтэй байгаа бүх интернетийн цонхуудыг хааж шинээр Explorer-г нээнэ. 

- Вэб браузерийн Tool>>Manage add-ons-г дарна. 
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- “Downloaded controls”-аас “e-Procurement Control Class”-ийг сонгоно. 

 

 

- [Remove]-г сонгож устгана. 
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2.5 Firefox ашиглах 

 

 FireFox веб браузер дээр ЦХАА-ны системийг ашиглах боломжтой. 

 ЦХАА-ны системд нэвтрэхдээ IETab-ийг суулгаж ашиглах боломжтой.  

 IETab суулгах арга 

 

- Firefox-ийн нэмэлт үйлчлгээ IETab-ийг хайж [Firefox-д нэмэх]-г дарна. 

 

 

- [Install Now]-г сонгон IETab-г суулгана. 
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 ЦХАА-ны системд нэвтрэхийн тулд хуудас дээр хулганы баруун товчийг дарж 

[View Page in IE Tab]-г сонгон IETab болгон өөрчилж ашиглах боломжтой. 
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2.6 Програм ашиглах үед анхаарах зүйл 

 

 ЦХАА-ны системд нэвтрэхийн тулд  2.3-т заасан хамгаалалтын програмыг 

зайлшгүй суулгах хэрэгтэй. 

 ЦХАА-ны системийг ашиглахын тулд эхлээд баталгааны төвөөс PKI-г авах 

шаардлагатай. 

 ЦХАА-ны систем нь үндсэн порт (80 port)-оос гадна 8081, 8082, 8083, 8084, 

8085, 9000, 4502 Port нь нээлттэй байх шаардлагатай. Энгийн орон сууц, 

төрийн өмчийн барилга, мөн тусгай сүлжээ ашиглах барилга байгууламжид 

Port нь хаалтай бол түүнийг нээж ашиглана. 

 Internet Explorer 9.0-оос дээд тохиолдолд “Compatibility View” тохиргоог хийх 

шаардлагатай.  

 “Compatibility View” тохиргоо хийх арга 

 

- ЦХАА-ны системийн URL-д нэвтэрч вэб браузерийн Tools цэсээс 

Compatibility View-г сонгоно. 

 

 

- Вэб браузер URL хаягийн цонхонд Compatibility View тохиргооны хэсгийг 

дарж тохиргоог идэвхжүүлнэ. 
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3. Ажил гүйцэтгэлийн ерөнхий ухагдахуун 

3.1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 

 

 

3.2 Тендерийн урилга 
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3.3 Үнэлгээ 

 

3.4 Нээлт/Гэрээ байгуулах эрх олгох 
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4. Цэсийн бүтэц 

Цэсийн нэр Үйл ажиллагаа 

1. ХАА-ны төлөвлөгөө  

1.1 ХАА-ны жагсаалт ХАА-ны төлөвлөгөө оруулж нийтлэх, 

нийтэлсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах, нийтэлсэн төлөвлөгөөг хайж, үзэх 

боломжтой. 

2. Тендерийн урилга  

2.1 Тендерийн урилгын 

жагсаалт 

Тендерийн урилга оруулж, нийтлэх, нийтэлсэн 

урилгад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, цуцлах 

боломжтой. Цахим тендерийн хувьд Private 

key олгогдоно.  

2.2 Тендер Мy Page Нийтэлсэн тендерийн урилгыг хайж харах 

боломжтой.  

Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй (My Page) 

хуудаснаас урилга оруулсны дараа нэр зааж 

тендерт урих ААН-г сонгох, тендертэй 

холбоотой хугацааг өөрчлөх, үнэлгээний үр 

дүнг бүртгэх,  гэрээ байгуулах эрх олгох зэрэг 

ажлуудыг хийх боломжтой.  

3. Нээлт, үр дүн  

3.1 Цахим тендерийн нээлт, 

үр дүн 

Тендерийн материалын кодыг тайлснаас хойш 

4 үе шатанд нээлтийн үр дүнг тендерт 

оролцогчдод нээлттэй мэдээлнэ.  

3.2 Цахим бус тендерийн 

нээлт, үр дүн 

Холбогдох тендерийн урилгад оролцогч ААН-

үүд болон гэрээ байгуулах эрх авсан 

этгээдийн мэдээллийг оруулж, нийтэлнэ.  

4. Туслах цэс  

4.1 Зарлал Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй хуудас, 

нээлтийн үр дүн, урьдчилсан сонголтын 

хуудсанд гарч ирэх зарлал байх юм.  

4.2 Тендерийн баталгааны 

жагсаалт 

Тендерийн урилга тус бүрт ААН-ээс ирүүлсэн 

тендерийн баталгааг харах боломжтой.  

4.3 Цахим шуудангийн Тендерийн урилгад нэмэлт өөрчлөлт орсон 
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архив тухай мэдэгдэл, Тендер ирүүлсэн тухай 

мэдэгдэл, Тендер буцаасан тухай мэдэгдэл, 

Тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдэл, Гэрээ 

байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл, 

Тендерийн урилга цуцалсан тухай мэдэгдэл 

зэргийг илгээсэн үр дүн, дахин илгээх зэргийг 

энэ цэснээс хийх боломжтой.  
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5. ЦЭС ТУС БҮРИЙН ҮЙЛДЭЛ 

5.1 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

 Захиалагч байгууллагын ажилтан системд нэвтэрч өөрийн оруулсан ХАА-ны 

төлөвлөгөөг хайлт хийж, харах боломжтой хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [ХАА-ны төлөвлөгөө] >> [ХАА-ны төлөвлөгөөний жагсаалт] 

цэсийг дараалан сонгож орно.  

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглалтын заавар 

- [Нийтлэгдсэн хугацаа]: ХАА-ны төлөвлөгөөг нийтэлсэн өдрийг хэлнэ.  

- [Нийтлэгдсэн эсэх]: [Нийтлэгдсэн эсэх] цонхноос сонголт хийнэ.  

- [Төлөвлөгөө шинээр оруулах]: -г сонгож ХАА-ны төлөвлөгөөг шинээр 

оруулах хуудас руу шилжинэ. ( ☞ 5.1.1-г харна уу)  

- Хуудсанд байгаа [ХАА-ны төлөвлөгөөний дугаар]-г сонгож ХАА-ны 

дэлгэрэнгүй хуудас шилжинэ. ( ☞ 5.1.2-г харна уу) 
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 Анхаарах зүйл 

- [ХАА-ны төлөвлөгөөний дугаар]-г хайхдаа англи хэлний “P”-ээс бусад 

үсгийг оруулах боломжгүй. Жишээ нь: P2012000001 

 

5.1.1 ХАА-ны төлөвлөгөөг бүртгэх 

 

 ХАА-ны төлөвлөгөөг шинээр оруулах хуудас байна. Улаан өнгийн од (*)-оор 

тэмдэглэсэн мэдээллийг зайлшгүй оруулах шаардлагатай.  

 

 [Цахим тендер] >> [ХАА-ны төлөвлөгөө] >> [ХАА-ны төлөвлөгөөний 

жагсаалт]-ын [Төлөвлөгөө шинээр оруулах]-г сонгоно.  
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 Гол нэршил ба ашиглалтын заавар 

- [ХАА-ны төлөвлөгөөний дугаар]: [Хадгалах]-г сонгоход автоматаар 

олгогдоно. 

- [Захиалагч байгууллага]: Өөрийн байгууллагын мэдээллийг автоматаар 

сонгоно. 

- [Нийт төсөвт өртөг]: Мөнгөн дүнг 10-тын бутархай хүртэл илэрхийлэх 

боломжтой.  

- [Нийт төсөвт өртгийн валютын нэгж]: Мөнгөний нэгжийг [MNT], [USD] 

хоёрын аль нэгийг сонгоно. 

- [Тухайн жилийн төсөв]: Мөнгөн дүнг 10-тын бутархай хүртэл илэрхийлэх 

боломжтой. 

- [Тухайн жилийн төсвийн валютын нэгж] : [Нийт төсөвт өртгийн валютын 

нэгж]-г дарахад автоматаар сонгогдоно. 

- [Тайлбар, тодруулга] : Нэмэлтээр тайлбар хэрэгтэй үед бичиж оруулна. 

- [Хадгалах] : [Хадгалах]-г дарахад ХАА-ны төлөвлөгөө хадгалагдана. 

Хадгалсны дараа [ХАА-ны төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй] хуудас руу 

шилжинэ. ( ☞ 5.1.2-г харна уу) 

 

 Анхаарах зүйл 

- [Үнэлгээний хороо байгуулах огноо] < [Тендерийн урилга нийтлэгдсэн 

өдөр] < [Сонгон шалгаруулалтын өдөр] дарааллаар хугацааг оруулж өгнө. 

- ХАА-ны төлөвлөгөөг хадгалсны дараа нийтлэгдэхээс өмнөх үе хүртэл 

төлөвлөгөөг устгах боломжтой. Нийтлэгдсэний дараа зөвхөн нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах боломжтой ба [ХАА-ны дэд дугаар] нь өсдөг.  

- ХАА-ны төлөвлөгөөг оруулсны дараа заавал нийтэлнэ үү. Зөвхөн 

нийтлэгдсэн мэдээллийг тендерт оролцогч ААН-үүд үзэх боломжтой.  

 

5.1.2 ХАА-ны төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй 

 

 Захиалагчийн хариуцсан ажилтны оруулсан ХАА-ны төлөвлөгөөний 

дэлгэрэнгүйг үзэх, Нэмэлт өөрчлөлт оруулах/Устгах/Нийтлэх боломжтой.  
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 [Цахим тендер] >>[ХАА-ны төлөвлөгөө] >>[ХАА-ны төлөвлөгөөний жагсаалт]-

ын ХАА-ны төлөвлөгөөний дугаарыг дарна.  

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглалтын заавар 

- [ХАА-ны төлөвлөгөөний холбогдох дугаар] : ХАА-ны төлөвлөгөөнд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулахад дэд дугаар нь өсөх ба энэ нь ХАА-ны 

төлөвлөгөөний холбогдох дугаар болох юм.  

- [ХАА-ны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах]: [Нэмэлт өөрчлөлт]-г дарахад 

ХАА-ны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах хуудас руу шилжинэ. ( ☞ 5.1.3-г 

харна уу) 

- [Устгах] : Нийтлэгдээгүй ХАА-ны төлөвлөгөөг устгана. 

- [Нийтлэх] : ХАА-ны төлөвлөгөөг нийтэлнэ.   

 

 Анхаарах зүйлс 
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- Нийтлэхээс өмнө ХАА-ны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа 

[Устгах]  товчлуур идэвхжиж устгагдана. Нийтлэгдсэний дараа [Устгах] 

товчлуур идэвхжихгүй ба зөвхөн нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжтой.  

 

5.1.3 ХАА-ны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

 

 Захиалагч байгууллагын ажилтан ХАА-ны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [ХАА-ны төлөвлөгөөний жагсаалт]-ын ХАА-ны дугаарыг 

сонгоод >>[ХАА-ны төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй]-ийн [Өөрчлөх]-г сонгоно.  
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 Гол нэршил ба ашиглалтын заавар 

- [Хадгалах] : Хадгалсны дараа [ХАА-ны төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй] 

хуудас руу шилжинэ. ( ☞ 5.1.2-г харна уу) 

- [Хайх] : [Хайх]-г дарвал ХАА-ны төлөвлөгөөний дугаар хайх цонх гарч 

ирнэ. Хайлтын нөхцөлд [ХАА-ны төлөвлөгөөний дугаар] эсвэл [ХАА-ны 

төлөвлөгөөний нэр]-ийг оруулж хайна. Хайлтын үр дүнд гарч ирсэн [ХАА-

ны төлөвлөгөөний дугаар]-г хулганаараа сонгоход [ХАА-ны 

төлөвлөгөөний дугаар]-ын нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуудас руу шилжинэ.  
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5.2 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГЫН ЖАГСААЛТ 

 

 Өөрийн хариуцсан тендерийн урилгыг системд оруулж нийтлэх, нийтэлсэн 

тендерийг урилгыг хайж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах зэрэг үйлдлийг хийх 

хуудас юм.  

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендерийн урилгын жагсаалт] 

цэсийг сонгоно.  

 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Урилга шинээр оруулах] : Тендерийн урилга шинээр оруулах хуудас руу 

шилжинэ.   

- [Нийтлэгдсэн өдөр] : Жагсаалтын [Нийтлэгдсэн өдөр] нь [Нийтлэгдсэн 

эсэх] мэдээллээс гадна нийтлэгдсэн өдөр зэрэг мэдээллийг оруулах цэс 

юм.  

 Анхаарах зүйлс 

- [Тендерийн урилгын дугаар]-ын хамгийн сүүлчийн дэд дугаараар зөвхөн 

хайлт хийгдэнэ. 
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5.2.1 Тендерийн урилга оруулах 

 

 Өөрийн хариуцсан тендерийг шинээр оруулж нийтлэх ба урилгад нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах, урилгыг хүчингүй болгох зэрэг үйлдлийг энэ хуудсанд 

хийх боломжтой.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендерийн урилгын жагсаалт]-ын 

[Урилга шинээр оруулах]-г сонгоно. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Тендерийн урилгын дугаар] : Хадгалах үед автоматаар дугаарлагдана. 

- [ХАА-ны арга] : “Зөвлөх үйлчилгээ”-г сонгосон тохиолдолд зөвлөх 

үйлчилгээтэй холбоотой цонхнууд идэвхжинэ. Үнэлгээний аргаас 

шалтгаалан оруулан мэдээлэл өөр өөр байна.               

- [Тусгай зөвшөөрөл] : [Тусгай зөвшөөрөл] мэдээллийг оруулахад 

холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүд тендерт оролцох боломжтой 

болно. Тусгай зөвшөөрөлгүй ААН-үүд оролцох боломжгүй.  

 

- [Худалдан авах барааны ангиллын мэдээлэл] : [Худалдан авах барааны 

ангиллын мэдээлэл]-д тендерийн төрөл нь бараа байх тохиолдолд 

зөвхөн барааны ангиллын мэдээллийг хайж оруулна.  
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- [Тендерийн хүчинтэй хугацаа] : Хүчинтэй өдрийн тоог оруулахад 

[Хүчинтэй хугацаа дуусгавар болох өдөр] автоматаар тооцогдоно.  

- [Тендерт оролцох хураамж] : Тендерт оролцох хураамж төлөх 

шаардлагагүй тохиолдолд ‘0’-г оруулна. 

- [Тендерийн баталгаа] : Баталгаа ирүүлэх шаардлагагүй тохиолдолд ‘0’-г 

оруулна. 

- [Ажил, зөвлөх, зөвлөхийн бус үйлчилгээний багцын мэдээлэл] : [Ажил, 

зөвлөх, зөвлөхийн бус үйлчилгээний багцын мэдээлэл] нь тендерийн 

төрөл нь ажил эсвэл зөвлөх болон зөвлөхийн бус үйлчилгээний хувьд л 

оруулна.  

- [Төсөв] : [Төсөв] нь худалдан авах барааны багцын мэдээлэл эсвэл ажил, 

зөвлөх болон зөвлөхийн бус үйлчилгээний багцын мэдээлэлтэй ижил 

байхаар оруулах ёстой.  

 

 Анхаарах зүйл 

- Бүх огноо, цаг нь одоо болж буй цагаас хойно байхаар оруулна уу.  

- [Тендерийн төрөл]-г сонгоход бараа байвал [Худалдаж авах барааны 

багцын мэдээлэл], ажил, зөвлөх, зөвлөхийн бус үйлчилгээний хувьд 

[Ажил, зөвлөх, зөвлөхийн бус үйлчилгээний багцын мэдээлэл] гэсэн хэсэг 

гарч ирэхэд холбогдох мэдээллийг оруулна уу.  

 

5.2.2 Тендерийн урилга нийтлэх 

 

 Хадгалсан тендерийн урилгыг нийтлэхэд нийлүүлэгч ААН-үүд үзэх 

боломжтой болно.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендерийн урилгын жагсаалт] >> 

[Урилга шинээр оруулах]-г сонгосны дараа [Урилга шинээр оруулах] 

хуудсанд [Хадгалах]-г сонгох ба [Тендерийн урилгыг нийтлэх]-ийн [Тендерийн 

урилга нийтлэх]-г сонгоно.   
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 Анхаарах зүйлс 

- Кодлох зориулалттай Private key нь зөвхөн цахим тендерт олгогдоно 

- Цахим бус тендер эсвэл хүчингүй болсон урилгын хувьд Private key 

олгогдохгүй.  

- Урилгад өөрчлөлт оруулахад түншлэлийн гэрээний дэд дугаар нь дагаж 

автоматаар өөрчлөгдөнө.  

- Жишээ нь: Урилгын дэд дугаар нь 00 байхад нэмэлт өөрчлөлт орсноос 

01 болж өөрчлөгдөхөд түншлэлийн гэрээний дугаар бас 01 болж 

өөрчлөгдөнө.  

 

5.3 Тендер хариуцсан ажилтны хуудас 

 

 Нийтлэгдсэн тендерийн урилгыг хайх хуудас байна.  

 

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

Тендерийн урилгын цэсийг сонгоно. 



Цахим худалдан авах систем Хэрэглэгчийн гарын авлага 

 

 
33  

 

 

 

5.3.1 Тендерийн дэлгэрэнгүй (My Page) 

 

 Нийтлэгдсэн урилгын дэлгэрэнгүй мэдээлийг харах боломжтой ба тендерийн 

урилгыг нийтэлсний дараа гол үйл ажиллагааг зохицуулах боломжтой.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер My Page] цэсийг сонгосны 

дараа [Тендерийн урилгын жагсаалт(My Page)]-ын [Урилгын дугаар]-г 

сонгоно. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 
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- [Хариуцсан ажилтан] : [Хариуцсан ажилтан]-ын мэдээллийг харах 

боломжтой.  

 

 

- [Тендерийн цагийг өөрчлөх] : Тендертэй холбоотой цагийг өөрчлөх 

боломжтой. ( ☞ 5.3.2-г харна уу) 

- [ААН-г нэр заах] : Тендерт нэр зааж оролцуулах шаардлагатай 

(Харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулах, хязгаарлагдмал тендер, 

гэрээ шууд байгуулах) зэрэгт тухайн цонхыг дарж ААН-ийн нэрийг 

оруулна. ( ☞ 5.3.4-г харна уу) 

- [Хураамж төлсөн байдал] : Тендерт оролцохын тулд ААН хураамж 

төлсөн эсэхийг шалгах боломжтой. ( ☞ 5.3.5-г харна уу) 

- [Тендерт оролцох ба үр дүн] :  

- . [Үнэлгээний үр дүнг оруулах] : ААН(хувь хүн)-ийн ирүүлсэн саналыг 

үнэлж үр дүнг нийтэлнэ. Тендер хүлээж авч эхлэх өдрөөс өмнө 

нийтлэгдсэн үр дүнг засварлаж нийтлэх боломжтой. ( ☞ 5.3.6 ~ 8-г харна 

уу) 

. [Түншлэл байгуулах] : Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусгавар 

болоход түншлэл байгуулсан тухай мэдээллийг шалгах боломжтой. ( ☞ 

5.3.9 –г харна уу) 
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. [Тендерт оролцогч] : Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусгавар 

болоход тендерт оролцогч ААН-үүдийг харах боломжтой. ( ☞ 5.3.10-г 

харна уу) 

. [Нээлт, үр дүн] : Нээлт, үнэлгээний үр дүнг харах боломжтой.  

.[Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээдийг бүртгэх] : Гэрээ байгуулах эрх 

авсан этгээдийн мэдээллийг оруулж бүртгэнэ. ( ☞ 5.3.12-г харна уу) 

.  

5.3.2 Тендерийн хугацааг өөрчлөх 

 

 Тендертэй холбоотой хугацааг өөрчлөх болсон үндэслэлийг оруулж хугацааг 

өөрчилнө.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер My Page] >> [Тендерийн 

урилгын дугаар]-г сонгоно. 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 
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- [Нэршил] : Өөрчлөх [Нэр]-г сонгоод өөрчлөх боломжтой.  

- [Тендерийн хугацаа өөрчилсөн архив] : [Тендерийн хугацаа өөрчилсөн 

архив] нь өмнө нь тендерийн хугацааг өөрчилсөн тухай мэдээлэл байх 

тохиолдолд энэ архиваас орж шалгах боломжтой.  

 

 

 Анхаарах зүйл 

- Бүх хугацаа нь одоогийн өдөр, цагаас өмнө байх боломжгүй.  

 

 

5.3.3 Нэр заасан ААН-г бүртгэх 

 

 Нээлттэй тендер шалгаруулалтаас бусад хязгаарлагдмал тендер 

шалгаруулалт, харьцуулалтын арга, гэрээ шууд байгуулах аргаар худалдан 

авалтыг хийх тохиолдолд оролцох боломжтой ААН-г бүртгэнэ.  
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 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер My Page] >> [Тендерийн 

урилгын дугаар]-г сонгоно. 

 

 

 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Тендерийн багц] : [Тендерийн урилга]-г оруулахдаа [Тендерийн багц] 

бүрээр ААН-г бүртгэж болно.  

- [Нийтлэгдсэн эсэх] : Нэр заасан ААН-г нийтэлж [Нийтлэгдсэн эсэх]-г 

сонгож [Нийтлэгдсэн] болгож өөрчилнө.  

- [Хайх] : [Хайх]-г сонгоход ААН-ийг хайх боломжтой цонх гарч ирнэ. 

Хайлтын нөхцөлд [ААН-ийн регистрийн дугаар] эсвэл [ААН-ийн нэр]-г 

оруулж хайгаад үр дүнд нь гарч ирсэн [ААН-ийн регистрийн дугаар]-г 

сонгоход ААН-ийг нэр зааж бүртгэнэ.  
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- [Нэмэх] : [Нэмэх]-г дарахад хуудсанд бичих боломжтой мөр шинээр гарч 

ирнэ.  

- [Устгах] : [Устгах]-г сонгоход мөр устгагдана.  

 

- [Нэр заасан ААН-г хадгалах] : [Нэр заасан ААН-г хадгалах]-г дарахад нэр 

заасан ААН-ийн нэр хадгалагдана. Хадгалсны дараа [Нэр заасан ААН-

ийн дэлгэрэнгүй] хуудас руу шилжинэ.  

- [Тендер My Page] : [Тендер My Page]-г дарахад холбогдох урилгын 

[Тендер My Page] хуудас руу шилжинэ.   

 

 Анхаарах зүйл 

- [Тендерийн багц] бүрээр оролцох ААН-г [Тендер хүлээн авах эцсийн 

хугацаа] хүртэл Бүртгэх/Засварлах боломжтой. 
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- [Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа]-ны дараа оруулсан мэдээллийг 

өөрчлөх боломжгүй.   

- Хэрвээ нэр заасан ААН-ийн бүртгэлд өөрчлөлт орсон бол тухайн 

өөрчлөгдсөн жагсаалтад ороогүй ААН-ийн зүгээс тендер ирүүлэхэд 

хүчээр цуцлагдана. [Ирүүлсэн тендерийн материал буцаагдсан тухай 

мэдэгдэл] цахим шуудангаар илгээгдэнэ.     

- [ХАА-ны арга] нь гэрээ шууд байгуулах бол нэг ААН-г бүртгэх боломжтой.  

 

5.3.4 Нэр заасан ААН-ийн дэлгэрэнгүй 

 

 Захиалагч байгууллагын хариуцсан ажилтны нэр зааж бүртгэсэн ААН-г 

Хайх/Нийтлэх боломжтой хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер My Page] >> [Тендерийн 

урилгын дэлгэрэнгүй(My Page)]-ийн [ААН-ийг нэр зааж бүртгэх]-г дарна. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [Тендерийн багц] : [Тендерийн багц] тус бүрээр нэр зааж бүртгэсэн ААН-

ийг хайна.   

- [Нийтлэх] : [Нийтлэх] товчийг дарж нэр заасан ААН-г нийтлэгдэх ба 

[Нийтлэгдсэн эсэх]-ийг [Нийтлэгдсэн] болгож өөрчилнө. Нийтлэгдсэн 

ААН-ийн мэдээлэл нь [ЦХАА-ны системийн нүүр хуудас] >[Тендерийн 

урилга] >> [Тендерийн урилгын жагсаалт] >> [Тендерийн урилгын 

дэлгэрэнгүй]>[Нэр заасан ААН]-ээс харах боломжтой.  

- [Нэр заасан ААН-г өөрчлөх] : [Нэр заасан ААН-г өөрчлөх] товчлуурыг 

дарахад [Нэр заасан ААН-г өөрчлөх] хуудас руу шилжинэ.  

- [Буцах] : [Буцах] товчлуурыг дарахад [Тендер My Page] хуудас руу 

шилжинэ.  

 

 Анхаарах зүйлс 

- [Тендерийн багц] бүрээр оролцож буй ААН-г [Тендер хүлээн авах эцсийн 

хугацаа] хүртэл Бүртгэх/Өөрчлөх боломжтой.  

- [Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа] –ны дараа оруулсан мэдээллийг 

өөрчлөх боломжгүй.   

 

5.3.5 Тендерийн хураамж төлсөн жагсаалт 

 

 Тендерийн хураамж төлсөн тендерт оролцогч ААН-үүдийн нэрийг харах 

боломжтой хуудас байна.  

 

 [Цахим тендер] >> [Тендерийн урилга] >> [Тендер My Page] >> [Тендерийн 

урилгын дэлгэрэнгүй(My Page)]-ийн [Тендерийн хураамж] товчийг дарна. 
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 Гол нэршил ба ашиглах заавар 

- [ААН-ийн регистрийн дугаар] : Тендерийн хураамж төлсөн ААН-үүдийн 

[ААН-ийн регистрийн дугаар] байна.   

- [Төлбөрийн дүн] : Тендерийн хураамжийг төлсөн ААН-ийн [Төлбөрийн 

дүн] байна.  

 

5.3.6 Урьдчилсан сонголттой тендерийн үр дүнг оруулах 

 

 Урьдчилсан сонголттой тендерт ирүүлсэн саналтай танилцаж үр дүнг оруулах 

хуудас юм.  

 

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

>> [Тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй]-ийн [Урьдчилсан сонголтын үр дүнг 

оруулах] товчийг дарна. 



Цахим худалдан авах систем Хэрэглэгчийн гарын авлага 
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  Гол нэршил ба ашиглах заавар 

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

сонгож өгнө.  

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

үндэслэлийг заавал оруулж өгөх шаардлагатай.  

- [Хадгалах] товчийг дарахад үнэлгээний үр дүнг хадгалагдах ба 

нийтлэгдсэн эсэх дээр “Нийтлэгдээгүй” хэвээр үлдэнэ.  

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

“Нийтлэгдсэн” хэлбэрт байхад [Нийтлэх] товчлуур гарч ирэхгүй.  

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

руу шилжинэ.  

 


