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Азийн Хөгжлийн Банкны тухай 

АХБ-ны алсын хараа нь Ази, Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас 
ангижруулах явдал бөгөөд үйл ажиллагааны гол зорилго нь 
хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, хүн амын 
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн 
хувьд ахиц амжилтаар баялаг хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн 
гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт амьдарч байгаагаас 1.7 тэрбум 
хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая иргэд 
1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амь зууж байна. АХБ нь олныг хамарсан 
өргөн хүрээтэй эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон 
бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хангах замаар ядуурлыг бууруулахын 
төлөө ажилладаг юм.

Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 
нь энэхүү бүс нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө 
оруулалтын хувьцаа, баталгаа, буцалтгүй тусламж болон техникийн 
туслалцаа зэрэг хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй гишүүн орнууддаа 
дэмжлэг үзүүлдэг. 
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1

I. Оршил

Зорилго

1.1. Энэ журмын зорилго нь Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны 
зээл, АХБ-ны санхүүжилттэй буцалтгүй тусламж, эсхүл АХБ-
наас захиран зарцуулдаг сангаас1 бүрэн ба хэсэгчлэн санхүүждэг 
төслийн хэрэгжүүлэгч нарт тухайн төсөлд шаардлагатай бараа, 
ажил, үйлчилгээний (зөвлөх үйлчилгээнээс бусад)2 худалдан 
авах ажиллагааг зохицуулах бодлогыг таниулахад оршино. 
Санхүүжилтийн гэрээ нь АХБ ба зээлдэгчийн3 хоорондын эрх зүйн 
харилцааг зохицуулах ба уг гэрээнд заасны дагуу, төслийн бараа, 
ажлыг худалдан авахад энэ журмыг дагаж мөрдөнө. Зээлдэгч эсхүл 
төслийн бараа, ажил нийлүүлэгчийн эрх үүрэг нь энэхүү журам, эсхүл 
санхүүжилтийн гэрээгээр бус, харин тендерийн баримт бичиг, зээлдэгч 
ба бараа, ажил нийлүүлэгчийн хооронд гарын үсэг зурагдсан гэрээгээр 
зохицуулагдана. Санхүүжилтийн гэрээний талуудаас өөр ямар ч тал 
гэрээний эрх эдлэх, эсвэл санхүүжилтээс нэхэмжлэх эрхгүй болно. 

1 Энэ журмын зорилгоор, АХБ-ны санхүүжилт гэдэгт АХБ-наас захиран зарцуулдаг 
сангийн санхүүжилтыг оруулна.

2 Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, авч ажиллуулах талаар Азийн Хөгжлийн Банк 
ба түүний зээлдэгч зөвлөхийг ашиглах журмыг үзнэ үү. Энэхүү худалдан авах 
ажиллагааны журамд заасан “бараа, ажил” гэдэгт тээвэр, даатгал, угсралт, 
ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх, сургалт, анхан шатны техникийн засвар үйлчилгээ гэх 
мэт холбогдох үйлчилгээг хамруулна. Энэ журмын заалтыг өрөмдөх, зурагжуулах 
болон ижил төстэй ажиллагаа зэрэг үйлчилгээнд мөн ашиглана.

3 Энэхүү журамд хэрэглэсэн “зээлдэгч” гэдэг нэр томъёонд АХБ-ны буцалтгүй 
тусламж, АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангийн хүлээн авагч, түүнчлэн төслийн 
гүйцэтгэгч байгууллагыг хамруулан ойлгоно. Зарим тохиолдолд зээлдэгч нь зөвхөн 
зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэх ба төсөл хэрэгжүүлэгч нь өөр байгууллага, хуулийн 
этгээд байх бөгөөд энэ тохиолдолд зээлдэгч нь эдгээр байгууллага, хуулийн этгээд 
болон дамжуулан зээлдүүлэх гэрээнд заасан дэд зээлдэгч байх болно. 
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Нийтлэг үндэслэл

1.2. Зээлдэгч нь төслийг хэрэгжүүлэх, төслийн хүрээнд гэрээ 
байгуулах эрх олгох болон гэрээг удирдах үүрэг хүлээнэ. АХБ нь 
оролцогч тал болохын хувьд, өөрийн санхүүжилтийн хөрөнгийг 
хэмнэлттэй, үр ашигтай ашиглаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах 
үүрэгтэй. Төслийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах худалдан авах 
ажиллагааны тусгайлсан дүрэм ба горим нь практикт тухайн нөхцөл 
байдлаас шалтгаалдаг хэдий ч АХБ-наас тавих шаардлага нь дараах 
таван үндсэн зарчимд тулгуурлана:

(a) Захирлуудын зөвлөл өөрөөр тодорхойлсоноос бусад тохиолдолд 
(i) Тусгай сангийн хөрөнгөөс олгох зээл, буцалтгүй тусламжийг 
зөвхөн түүний санхүүжилтийн эх үүсвэрийг гаргаж буй хөгжингүй 
орон, эсвэл хөгжиж байгаа гишүүн оронд үйлдвэрлэсэн ба түүнээс 
нийлүүлсэн бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахад ашиглах, 
ба (ii) АХБ-ны энгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийн эсвэл АХБ-наас 
захиран зарцуулдаг сангийн зээл, эсвэл буцалтгүй тусламжийг 
зөвхөн гишүүн оронд үйлдвэрлэсэн, түүнээс нийлүүлсэн бараа, 
ажил, үйлчилгээг худалдан авахад ашиглах;

(б) Төслийг хэрэгжүүлэх, тухайлбал холбогдох бараа, ажил 
худалдан авахад хэмнэлт, үр ашигтай байх шаардлага;

(в) Хөгжингүй ба хөгжиж буй орны4 эрх бүхий бүх тендерт 
оролцогчдод АХБ-ны санхүүжилтээр бараа, ажил нийлүүлэхээр 
өрсөлдөхөд ижил мэдээлэл, тэгш боломж олгох АХБ-ны 
сонирхол;

(г)  Зээлдэгч оронд дотоодын гэрээлэх ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн 
салбарын хөгжлийг хөхүүлэн дэмжих АХБ-ны сонирхол;

(д) Худалдан авах ажиллагааны явц дахь ил тод байдлын ач 
холбогдол.

1.3 Нээлттэй өрсөлдөөн нь үр ашигтай, нийтэд ил тод худалдан авах 
ажиллагааны үндэс суурь болно. Зээлдэгч нь худалдан авах ажиллагаа 
бүрт хамгийн тохиромжтой аргыг сонгоно. Дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бараанд, шаардлагатай бол онцлон заасан нөхцөлд ажлын дотоодын 
гүйцэтгэгчид5 олгох давуу эрхтэй, зөв зохион байгуулсан олон улсын 

4 1.6, 1.7, ба 1.8 дугаар зүйлийг үзэх.
5 Энэ журамд заасан “гүйцэтгэгч” гэдэгт зөвхөн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх 

компанийг ойлгоно.
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өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (ОУӨТШ) нь гол төлөв хамгийн 
тохиромжтой арга байдаг. Иймд АХБ нь ихэнх тохиолдолд эрх бүхий 
нийлүүлэгч ба гүйцэтгэгчид6 нээлттэй байдаг ОУӨТШ аргаар бараа, 
ажил, үйлчилгээ авахыг зээлдэгчээс шаарддаг. Энэ журмын II бүлэгт 
ОУӨТШ-ын горимын талаар тодорхойлон заасан болно.

1.4 ОУӨТШ нь тухайн худалдан авах ажиллагааны хамгийн 
тохиромжтой арга биш үед худалдан авах ажиллагааны бусад аргыг 
хэрэглэж болно. Энэ журмын III бүлэгт худалдан авах ажиллагааны 
бусад арга, түүнийг хэрэглэхэд илүү тохиромжтой нөхцлийг заасан 
болно. Тухайн төслийн хүрээнд худалдан авах ажиллагаанд 
баримталж болох тусгай аргыг санхүүжилтийн гэрээнд заасан 
байдаг. Төслийн хүрээнд санхүүжих тодорхой гэрээ, түүний худалдан 
авах ажиллагааны аргыг санхүүжилтийн гэрээнд нийцүүлэн энэ 
журмын 1.16 дугаар зүйлд заасны дагуу худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд онцлон тусгасан байдаг.

Хамрах хүрээ

1.5 Энэ журамд заасан горим нь АХБ-наас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн 
санхүүжүүлсэн бараа, ажлын бүх гэрээнд мөрдөгдөнө.7 АХБ-наас 
санхүүжүүлээгүй бараа, ажлын гэрээний худалдан авах ажиллагаанд 
зээлдэгч өөр горим баримталж болно. Энэ тохиолдолд, уг өөр горим 
нь төслийг нягт нямбай, үр ашигтай хэрэгжүүлэх зээлдэгчийн үүргийг 
тусгасан байхаас гадна бараа, ажлыг худалдан авахад дараах 
шаардлагыг баримтлахыг АХБ-наас зөвшөөрөх боломжтой байвал 
зохино:

(a) чанарын хувьд шаардлага хангасан, төслийн үндсэн агуулгад 
бүрэн нийцсэн байх;

(б) заасан хугацаанд нийлүүлж, гүйцэтгэх боломжтой байх; ба
(в) үнийн хувьд төслийн эдийн засаг, санхүүгийн чадавхид сөрөг 

нөлөө үзүүлэхгүй байх.

6 1.6, 1.7, 1.8 дугаар зүйлийг үзнэ үү.
7 Үүнд зээлдэгч 3.10 дугаар зүйлийн дагуу худалдан авах ажиллагааны байгууллагыг 

авч ажиллуулах нөхцлийг оруулна.
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Оролцох эрх

1.6 АХБ нь өрсөлдөөнийг дэмжих зорилгоор АХБ-ны санхүүжилттэй 
төсөлд бараа, ажил, үйлчилгээ санал болгохыг эрх бүхий бүх орны 
тендерт оролцогчдод зөвшөөрдөг.8 Тендерт оролцох нөхцөл нь 
тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхийг баталгаажуулах 
үндсэн шаардлагаар хязгаарлагдана.

1.7 АХБ-наас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлэх аливаа 
гэрээний хувьд, зээлдэгч тендерт оролцогчийг гэрээг амжилттай 
хэрэгжүүлэх түүний чадавхи, нөөц боломжоос үл хамаарах 
шалтгаанаар тендер шалгаруулалтад оролцуулахаас татгалзахыг, 
түүнчлэн зээлдэгч аливаа тендерт оролцогчийг энэ шалтгаанаар 
хасахыг АХБ үл зөвшөөрнө. Иймд зээлдэгч тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх 
чадварыг баталгаажуулах үүднээс тендерт оролцогчийн техникийн 
болон санхүүгийн чадавхийн шалгуурыг үнэлгээнд нягт баримтлах 
ёстой.

1.8 Дээр дурдсан зохицуулалт үл хамаарах нөхцлүүд:

(a) НҮБ-ын дүрмийн 7-р бүлгийн дагуу НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 
шийдвэрт нийцүүлэх үүднээс зээлдэгч орон аливаа улс, хувь 
хүн, хуулийн этгээдээс бараа импортлох болон тэдгээрт төлбөр 
тооцоо хийхийг хориглосон тохиолдолд тухайн улсын компани 
эсхүл тухайн улсад үйлдвэрлэгдсэн барааг хасч болно. Зээлдэгч 
орон ийм шалтгаанаар компанид, эсвэл бараанд төлбөр хийхийг 
хориглосон бол тэр компанийг тендер шалгаруулалтаас хасч 
болно.

(б) Төсөл бэлтгэх, хэрэгжүүлэх үед зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр 
зээлдэгчийн авч ажиллуулсан компани, түүний салбарыг тухайн 
төслийг бэлтгэх, хэрэгжүүлэхэд үзүүлсэн зөвлөх үйлчилгээнээс 
шууд, эсхүл үр дүнгээс нь хамааран бараа, ажил, үйлчилгээ 
нийлүүлэх эрхээс хасна. Энэ заалт нь түлхүүр гардуулах эсхүл 
зураг төсөл ба барилгын гэрээний хүрээнд гүйцэтгэгчийн үүргийг 
хамтран биелүүлэх зарим компани (зөвлөх, гүйцэтгэгч, эсхүл 
нийлүүлэгч)-д үл хамаарна.9

(в) Зээлдэгч орны төрийн өмчит аж ахуй нэгж нь (i) эрх зүйн болон 

8 2.11 дүгээр зүйлийг үзнэ үү.
9 2.5 дугаар зүйлийг үзнэ үү.
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санхүүгийн хувьд бие даасан, (ii) арилжааны хуулийн дагуу үйл 
ажиллагаа явуулдаг, (iii) зээлдэгч эсхүл дэд зээлдэгчээс хараат 
бус байгууллага гэдгийг нотолж чадвал, тендерт оролцогчоор 
тендер шалгаруулалтад оролцож болно.10

(г)  Энэ журмын 1.14 дүгээр зүйлийн (г) дэд зүйл, мөн АХБ-ны 
Авлигын эсрэг бодлого, Шударга байдлын зарчим ба холбогдох 
журам (тухай бүрдээ шинэчлэгдэж байдаг)-ын дагуу хориглогдсон 
компани, хувь хүн АХБ-наас тогтоосон хугацаанд АХБ-наас 
санхүүждэг, эсвэл АХБ-наас захиран зарцуулдаг гэрээний эрх 
авах эрхгүй, эсвэл энэ гэрээнээс ашиг хүртэх эрхгүй байх болно.

Урьдчилан гэрээ байгуулах, нөхөн 
санхүүжүүлэх

1.9 АХБ нь холбогдох санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг зурахаас 
өмнө худалдан авах ажиллагааны эхний алхмуудыг хэрэгжүүлэх 
боломжийг зээлдэгчид олгодог. Энэ тохиолдолд хожим байгуулах гэрээ 
нь АХБ-ны санхүүжилтийн эрхтэй байх шалтгааны улмаас зарлан 
мэдээлэх гэх мэт худалдан авах ажиллагаанд энэ журмыг баримтлах 
ба АХБ нь зээлдэгчийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагааг хянана. Гэрээг 
урьдчилан байгуулахтай холбоотой бүх эрсдлийг зээлдэгч өөрөө 
хариуцах бөгөөд тендер шалгаруулах горим, баримт бичиг ба гэрээ 
байгуулах эрх олгох саналд АХБ-наас олгосон зөвшөөрөл нь тухайн 
төслийг заавал АХБ-наас санхүүжүүлэх үндэслэл болохгүй. Хэрэв 
худалдан авах гэрээнд гарын үсэг зурсан тохиолдолд, санхүүжилтийн 
гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө худалдан авах гэрээний хүрээнд 
зээлдэгчээс хийсэн аливаа төлбөрийг АХБ-наас нөхөн төлөхийг нөхөн 
санхүүжүүлэх гэж нэрлэх бөгөөд түүний хэмжээ зөвхөн санхүүжилтийн 
хэлэлцээрт дурдсан хязгаарт зөвшөөрөгдөнө.

10 3.8 дугаар зүйлд заасан дотоод хүчин чадлыг ашиглах нэгжид үл хамаарна.
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Түншлэл

1.10 Ямар ч компани нь бие даан эсхүл түншлэлийн хэлбэрээр 
дотоодын компанитай эсвэл гадаадын компанитай хамтран, хамтын 
болон тус тусын хариуцлагыг баталгаажуулан нэгдэж тендерийн 
саналаа ирүүлэн оролцож болох бөгөөд гэхдээ компанийг түншлэлийн 
эсхүл зөвхөн бусад хэлбэрээр зайлшгүй хамтран нэгдэх шаардлага 
бүхий тендер шалгаруулалтын нөхцлийг АХБ үл зөвшөөрнө.

АХБ-ны хяналт

1.11 Тухайн худалдан авах ажиллагаа нь харилцан тохиролцсон 
горимын дагуу явагдаж байгааг баталгаажуулах зорилгоор АХБ 
нь зээлдэгчийн худалдан авах ажиллагааны горим, баримт бичиг, 
тендерийн үнэлгээ, гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж болон гэрээг 
хянан үздэг. Энэ хянах горимыг 1 дүгээр хавсралтад харуулав. АХБ-
наас баталсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд11 АХБ-наас 
бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлэх бараа, ажлын ангилал бүрт 
хянах горимыг хэрэглэх талаар тусгаж өгнө.

Зүй бус худалдан авах ажиллагаа

1.12 АХБ нь санхүүжилтийн гэрээ ба энэ журамд заасны дагуу 
худалдан авсан бараа, ажлын зардлыг санхүүжүүлдэг. Хэрэв 
худалдан авах ажиллагааг тохиролцсон горимын дагуу явуулаагүй 
тохиолдолд АХБ түүнийг зүй бус худалдан авах ажиллагаа гэж 
зарлах бөгөөд зүй бусаар худалдан авсан бараа, ажилд хуваарилсан 
санхүүжилтийн хэсгийг ихэнхдээ хүчингүй болгодог. Зүй бус худалдан 
авах ажиллагаа гэж зарласны дараа АХБ зарим тохиолдолд дахин 
тендер шалгаруулалт явуулахыг зөвшөөрч болно. Түүнээс гадна, 
АХБ санхүүжилтийн гэрээнд заагдсан бусад зөрчлийг арилгах арга 
хэмжээг авч болно. Хэдийгээр тухайн гэрээ нь АХБ-наас “зөвшөөрөл” 

11 1.16 дугаар зүйлийг үзнэ үү.
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авсаны дагуу гарын үсэг зурагдсан байсан хэдий ч, АХБ зөвшөөрлийг 
дутуу, буруу, ташаа мэдээлэлд үндэслэн олгосон, эсвэл гэрээний 
нөхцлийг АХБ-ны зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилсөн гэж үзвэл, АХБ зүй 
бус худалдан авах ажиллагаа хэмээн зарлах эрхтэй болно.

АХБ-ыг дурдах

1.13 Гэрээг АХБ-наас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн санхүүжүүлж байгаа 
тохиолдолд тендерийн баримт бичигт АХБ-ыг дараах байдлаар 
дурдана.

“.......[зээлдэгчийн нэр]....... [төслийн нэр]-ийн зардлыг санхүүжүүлэх 
зорилгоор Азийн Хөгжлийн Банкны [энгийн хөрөнгийн эх үүсвэр эсхүл 
тусгай сангийн эх үүсвэр]-ээс зээлийг авсан ба тендерийн урилга 
нь тараагдсан гэрээ (гэрээнүүд)-ний төлбөрт энэ зээлийн хөрөнгийг 
ашиглах болно. Гэрээний нөхцөл (гэрээнүүд) ба Азийн Хөгжлийн 
Банкнаас хийх төлбөр нь зээлийн гэрээний холбогдох нөхцөл, 
Азийн Хөгжлийн Банкны Худалдан авах ажиллагааны журмаар 
зохицуулагдана. АХБ өөрөөр тусгайлан заагаагүй бол [зээлдэгчийн 
нэр]–ээс бусад ямар ч этгээд зээлийн гэрээнд заасан эрх эдлэх, эсвэл 
зээлийн санхүүжилтээс нэхэмжлэх эрхгүй болно.”

Залилан ба авлига

1.14 АХБ-ны авлигын эсрэг бодлого нь зээлдэгч (түүний дотор АХБ-
ны санхүүжилттэй үйл ажиллагааны үр шим хүртэгч) төдийгүй АХБ-ны 
санхүүжилттэй гэрээний тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчээс 
худалдан авах ажиллагаа болон гэрээний хэрэгжилтийн явцад ёс зүйн 
өндөр хэм хэмжээг баримтлахыг шаарддаг. Энэ бодлогыг12 мөрдлөг 
болгон, энэхүү журмын хүрээнд АХБ нь:

12 АХБ-ны Авилгын эсрэг бодлого (www.adb.org/Documents/Policies/Anticorruption), 
Шударга байдлын зарчим ба журмыг (www.adb.org/Documents/Guidelines/Integrity-
Guidelines-Procedures) вэб хуудаснаас үзнэ үү. 
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(a) Энэхүү заалтын хүрээнд дор дурдсан нэр томьёог дараах 
байдлаар тодорхойлно:
(i) “авлигын үйлдэл” гэдэг нь бусад талын үйл ажиллагаанд зүй 

бусаар нөлөөлөхийн тулд ямар нэг үнэ цэнэтэй зүйлийг шууд 
буюу шууд бусаар санал болгох, өгөх, авах, эсхүл хүсэхийг;

(ii) “залилан мэхлэх үйлдэл” гэдэг нь санхүүгийн болон бусад 
үр шим хүртэх эсвэл үүрэг хариуцлагаас мултрах зорил-
гоор аливаа талыг санаатайгаар буюу санамсаргүйгээр 
төөрөгдүүлэх, эсвэл төөрөгдүүлэхийг оролдсон аливаа үйл-
дэл хийх, баримтыг орхигдуулах, худал мэдүүлэхийг;

(iii) “дарамт шахалт үзүүлэх үйлдэл” гэдэг нь аливаа талын үйл 
ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд аливаа талд 
буюу түүний өмч хөрөнгөнд шууд эсвэл шууд бусаар хохирол 
учруулах, эсвэл хохирол учруулахаар заналхийлэхийг;

(iv) “үгсэн хуйвалдах үйлдэл” гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш 
талууд зүй бус зорилгод хүрэх, түүний дотор бусад талын 
үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөх зорилгоор хоорондоо 
тохиролцоо хийхийг тус тус хэлнэ.

(б) Гэрээний эрх олгохоор санал болгосон тендерт оролцогч нь 
гэрээний эрхийн төлөө өрсөлдөх явцдаа шууд өөрөө эсвэл 
төлөөлөгчөөр дамжуулан авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт 
шахалт үзүүлэх, эсвэл үгсэн хуйвалдах зэрэг үйлдэлд оролцсон 
болох нь тогтоогдвол гэрээний эрх олгох саналаас татгалзана;

(в) АХБ-наас санхүүжилт авсан зээлдэгчийн эсвэл АХБ-ны 
санхүүжилтээс үр шим хүртэгчийн төлөөлөгч нь худалдан авах 
ажиллагаа, эсвэл гэрээг хэрэгжүүлэх явцад авлига авах, залилан 
мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, эсвэл үгсэн хуйвалдах зэрэг 
үйлдэлд оролцсон, мөн зээлдэгч энэ байдлыг засаж залруулах 
талаар АХБ-ны шаардлагад нийцэхүйц зохистой арга хэмжээг 
цаг тухайд нь аваагүй болох нь хэзээ нэгэн цагт тогтоогдвол 
тухайн гэрээнд хуваарилсан санхүүжилтийн хэсгийг цуцална;

(г)  Хэрэв компани ба хувь хүн шууд өөрөө эсвэл төлөөлөгчөөр 
дамжуулан авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт шахалт 
үзүүлэх, эсвэл үгсэн хуйвалдах зэрэг үйлдэлд оролцсон болох нь 
тогтоогдвол, тодорхой эсхүл тодорхойгүй хугацаагаар АХБ-наас 
санхүүждэг, эсхүл АХБ-ны захиран зарцуулдаг арга хэмжээнд 
оролцох, эсвэл АХБ-наас санхүүждэг, эсхүл АХБ-ны захиран 
зарцуулдаг гэрээнээс санхүүгийн болон бусад хэлбэрээр үр 
шим хүртэх эрхгүй болохыг зарлах гэх мэтээр АХБ-ны Авлигын 
эсрэг бодлого, Шударга байдлын зарчим ба журам (тухай бүрдээ 
шинэчлэгдэж байдаг)-ын дагуу компани, хувь хүнд хориг тавина;
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(д) Тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийн данс бүртгэл болон 
тендерийн санал ирүүлэх, гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотой 
баримт бичгийг хянан шалгах, АХБ-наас томилсон аудитын 
байгууллагаар тэдгээрийг хянуулахыг АХБ, түүний төлөөлөгчид 
зөвшөөрөхийг тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчээс 
хүссэн заалтыг АХБ-ны санхүүжилттэй тендерийн баримт бичиг 
болон гэрээнд тусгасан байхыг шаардах эрхтэй.

1.15  (а) Гэрээний эрхийн төлөө өрсөлдөх, гэрээг хэрэгжүүлэхдээ 
залилан ба авлига (хээл хахуулийг оруулан)-ын эсрэг ту-
хайн орны хуулийг дагаж мөрдөх тухай тендерт оролцог-
чийн үүрэг хариуцлагыг АХБ-ны санхүүжилтээс үр шим 
хүртэгч АХБ-тай тусгайлан тохирсоны дагуу тендерийн ба-
римт бичигт дурдах замаар оруулна. Уг үүрэг хариуцлагыг 
хэрэгжүүлэх арга зам нь АХБ-ны шаардлагад нийцсэн нөх-
цөлд зээлдэгч орны хүсэлтээр АХБ дээрх үүрэг хариуцла-
гыг тусгаж оруулахыг зөвшөөрнө.

 (б) АХБ-наас гэрээг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн санхүүжүүлэх 
тохиолдолд, тендерийн саналд зааснаас өөр аливаа ху-
раамж, шан харамж, хөнгөлөлт урамшуулал, бэлэг сэлт, 
шимтгэл суутгал болон бусад төлбөрийг худалдан авах 
ажиллагаа, гэрээг хэрэгжүүлэхтэй хамааралтайгаар өгөө-
гүй, аваагүй, эсвэл амлаагүй болох тухай тендерт оролцог-
чийн үүрэг хариуцлагыг гэрээний баримт бичигт тусгана.

 (в) Аль нэг тал нь өөрийн талын албан үүрэг, хариуцлага, гэрээ-
гээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, холбогдох хууль тогтоом-
жийг дагаж мөрдөхөд зүй бусаар нөлөөлөх сонирхолтой 
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд, мөн уг сонирхлын зөр-
чил нь авлигын эсрэг бодлогоор хориглосон үйлдэлд хүргэх 
эсхүл түүнийг бүрдүүлэх нөхцөл болсон тохиолдолд үүнийг 
АХБ сонирхлын зөрчилд тооцож үзнэ. Зээлдэгч (АХБ-ны 
санхүүжилттэй үйл ажиллагаанаас үр шим хүртэгчийг орол-
цуулан), АХБ-ны санхүүжилттэй гэрээний тендерт оролцогч, 
нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч нарт ёс зүйн өндөр жишгийг дагаж 
мөрдөх талаар авлигын эсрэг бодлогод шаардсаны дагуу, 
худалдан авах ажиллагааны явцад сонирхлын зөрчлийн 
улмаас шударга байдал алдагдсан нь тогтоогдвол АХБ уг 
сонирхлын зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
эсвэл гэрээ байгуулах эрх олгохоос татгалзаж болно.
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Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

1.16 Зээлдэгч нь төслийн бэлтгэл ажлын нэг хэсгийн хувьд худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөөг АХБ-ны шаардлагад нийцүүлэн 
боловсруулж, зээлийн хэлэлцээ эхлэхээс өмнө АХБ-нд батлуулахаар 
хүргүүлнэ. АХБ-ны шаардлагад нийцсэн худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд13 (а) төслийн эхний 18 сараас доошгүй хугацаанд 
худалдан авах шаардлагатай бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээ; (б) 
санхүүжилтийн гэрээнд зөвшөөрөгдсөн гэрээний худалдан авах 
ажиллагааны, санал болгож буй арга; (в) АХБ-наас хяналт тавих 
горим14 зэрэг нөхцлийг тусгасан байвал зохино. Зээлдэгч нь худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд жил бүр эсхүл төслийн хугацаанд 
аль шаардлагатай үед шинэчлэн өөрчилж болно. Зээлдэгч нь 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг АХБ-ны баталсаны дагуу 
мөрдөж хэрэгжүүлнэ.

13 Хэрэв төсөлд зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах ажил орсон бол зөвлөх 
үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтын аргыг Азийн Хөгжлийн Банк ба түүний 
зээлдэгч зөвлөхийг ашиглах журмын дагуу худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусган оруулна. Санхүүжилт батлагдсаны дараа АХБ эхний худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөөг нийтэд зарлан мэдэгдэнэ. Нэмэлт өөрчлөлтийг АХБ-
аар батлуулсаны дараа нийтэд зарлан мэдэгдэнэ.

14 1 дүгээр хавсралтыг үзнэ үү.



II.  Олон улсын өрсөлдөөнт 
тендер шалгаруулалт

А. Ерөнхий зүйл

Оршил
2.1 Энэ журамд тодорхойлсоноор, олон улсын өрсөлдөөнт тендер 
шалгаруулалт (ОУӨТШ)-ын зорилго нь эрх бүхий боломжит бүх 
тендерт оролцогчдод15 зээлдэгчийн тавьсан нөхцөл шаардлагын 
талаар хангалттай мэдээллийг цаг хугацаанд нь өгөх, шаардлагатай 
бараа, ажлын тендер шалгаруулалтад оролцох тэгш боломжоор 
хангах явдал юм.

Гэрээний төрөл, хэмжээ
2.2 Байгуулах гэрээний төрлийг тендерийн баримт бичигт тодорхой 
заах ба энэ нь санал болгож буй гэрээний нөхцлийн холбогдох 
зохицуулалтыг агуулна. Гэрээний хамгийн түгээмэл төрөл нь нийт 
үнийн, эсвэл нэгж үнийн, эсвэл эдгээрийг хослуулсан хэлбэр бүхий 
төлбөрийн нөхцөлтэй байдаг.

2.3 Гэрээ тус бүрийн хэмжээ, цар хүрээ нь төслийн ач холбогдол, шинж 
чанар, байршлаас хамаарна. Олон янзын бараа, ажил шаардагдах 
төслийн хувьд, өөр төрлийн тоног төхөөрөмж ба үйлдвэрийг16 
нийлүүлэх, эсхүл нийлүүлж суурилуулах, эсхүл ажил гүйцэтгэх бол 
гэрээний эрхийг ихэвчлэн тус тусад нь олгодог.

2.4 Ижил төстэй хэдий ч өөр нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, эсхүл ажил 
шаардагдах төслийн хувьд, жижиг ба том компаниудын сонирхлыг 

15 1.6, 1.7, 1.8 дугаар зүйлийг үзнэ үү.
16 Энэхүү журамд заасан “үйлдвэр” гэдэгт үйлдвэрлэлийн механизм байдлаар 

суурилуулсан тоног төхөөрөмжийг ойлгоно.
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татах үүднээс нэг гэрээ (хэсэг), эсхүл ижил төстэй хэд хэдэн гэрээ 
(багц)-нд өрсөлдөж болох гэрээний хувилбараас өөрсдөө сонгон 
тендерт урьж болно. Зээлдэгчийн хувьд хамгийн багаар үнэлэгдсэн 
өртөгтэй тендер, эсхүл тендерүүдийн хослолыг тодорхойлох 
зорилгоор бүх тендер, тендерүүдийн хослолыг санал хүлээж авах 
эцсийн хугацаанаас өмнө хүлээн авч, нэгэн зэрэг нээж үнэлнэ.17

2.5 Зураг төсөв ба инженерийн тооцоолол боловсруулах, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэн суурилуулах болон иж бүрэн цогцолбор 
байгууламж, ажлын барилга угсралтыг нэг гэрээн дор гүйцэтгэх үед 
зарим онцгой тохиолдолд АХБ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээг 
зөвшөөрөх буюу шаардаж болно. Үүнээс гадна, зээлдэгч нь зураг төсөв 
ба инженерийн тооцооллыг өөрөө хариуцан, тендерт оролцогчийг 
төслийн бүрэлдэхүүн хэсэгт шаардагдах бүх бараа, ажлыг нийлүүлэн 
суурилуулах байдлаар нэгдмэл хариуцлагын гэрээ байгуулахаар 
тендер ирүүлэхээр урьж болно. Зураг төсөв - барилга угсралтын 
болон менежментийн гэрээг агуулсан18 нөхцөлтэй гэрээ байгуулахыг 
шаардлагатай гэж үзвэл зөвшөөрдөг.19

Хоёр үе шаттай тендер шалгаруулалт
2.6 (а)  Түлхүүр гардуулах гэрээ, эсвэл томоохон цогцолбор барилга 

байгууламж, эсвэл онцгой шинж чанартай ажил, эсвэл 
мэдээлэл харилцааны нарийн цогц технологийн гэрээнүүдийн 
хувьд иж бүрэн техникийн тодорхойлолтыг урьдчилан бэлтгэх 
шаардлагагүй, эсхүл боломжгүй байж болно. Энэ тохиолдолд 
хоёр үе шаттай тендер шалгаруулалтын горимыг хэрэглэж 
болох ба тендерт оролцогчийг эхний шатанд техникийн 
саналаа үнийн саналгүйгээр ирүүлэхийг урина. Техникийн 
саналыг техникийн урьдчилсан зураг төсөл, гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлтэд тулгуурлан бэлтгэх бөгөөд техникийн болон 
арилжааны нэмэлт тодруулга, тохируулга хийх боломжтой 

17 Тендер үнэлэх горимын талаар 2.49–2.54 дүгээр зүйлийг үзнэ үү.
18 Барилгын ажлын хувьд, менежментийн гүйцэтгэгч нь ажлыг ихэвчлэн өөрөө шууд 

гүйцэтгэдэггүй, харин бусад гүйцэтгэгчийн ажлыг удирдан зохион байгуулж, тэднийг 
гэрээгээр ажиллуулах ба гүйцэтгэлийн үнэ, чанар, цаг хугацааны асуудлыг бүрэн 
хариуцаж, эрсдэл хүлээдэг. Нөгөө талаар барилгын менежер нь зээлдэгчийн 
зөвлөх, төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг авч ямар нэгэн эрсдэл хүлээхгүй. (Барилгын 
менежерийн үйлчилгээг АХБ-наас санхүүжүүлж байгаа бол Азийн Хөгжлийн Банк ба 
түүний зээлдэгч зөвлөхийг ашиглах тухай журмын дагуу худалдан авна.)

19 Гүйцэтгэлд суурилсан гэрээний талаар 3.14, 3.15 дугаар зүйлийг үзнэ үү.
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байна. Эхний шатанд техникийн саналын тодруулга хийснээр 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тендерийн баримт бичгийг20 
тараах ба дараагийн шатанд эцсийн техникийн саналыг үнийн 
саналын хамт ирүүлнэ.

 (б)  Техникийн ба санхүүгийн саналыг тус тусад нь дугтуйнд хийж 
нэгэн зэрэг ирүүлдэг хоёр дугтуйт горимыг бараа, ажлын 
худалдан авах ажиллагаанд болон түлхүүр гардуулах гэрээнд 
ашиглаж болно. Зээлдэгч нь хоёр дугтуйт горимыг нэг үе 
шаттай эсхүл хоёр үе шаттай тендер шалгаруулалтын үед 
сонгон хэрэглэж болно. Нэг үе шаттай, хоёр дугтуйт тендер 
шалгаруулалтын үед техникийн саналын дугтуйг эхлээд нээж, 
тендерийн баримт бичгийн нөхцөл шаардлагад нийцэж байгаа 
эсэхийг хянан үзэж тодорхойлно. Зөвхөн шаардлагад нийцсэн 
техникийн санал бүхий тендерт оролцогчийн санхүүгийн 
саналыг нээн үнэлж, харьцуулна. Шаардлагад нийцээгүй 
техникийн саналтай тендерт оролцогчийн санхүүгийн саналыг 
нээлгүйгээр буцаана. Хоёр үе шаттай, хоёр дугтуйт тендер 
шалгаруулалтын үед тендерт оролцогч нь нэг ижил техникийн 
стандартад нийцүүлэх үүднээс техникийн саналдаа нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах боломжтой байдаг. Зөвхөн анхны эсвэл 
засвар оруулсан техникийн санал нь батлагдсан техникийн 
стандартад нийцэж байгаа тендерт оролцогчийн санхүүгийн 
саналыг, нэмэлт үнийн саналын хамт нээн үнэлж, харьцуулна. 
Эдгээр горимыг АХБ болон зээлдэгч харилцан тохиролцсоны 
үндсэн дээр хэрэглэнэ.

Тендер шалгаруулалтыг мэдээлэх ба зарлах
2.7 Тендер шалгаруулалтанд оролцох боломжийг цаг хугацаанд нь 
мэдээлэх нь өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын хувьд нэн чухал 
ач холбогдолтой. ОУӨТШ-тай төслийн хувьд, зээлдэгч нь худалдан 
авах ажиллагааны ерөнхий зарын төслийг бэлтгэн АХБ-нд хүргүүлнэ. 
Түүнийг хэвлэн нийтлэх ажлыг АХБ зохион байгуулна.21 Уг зар нь 
зээлдэгч (эсхүл боломжит зээлдэгч), зээлийн хэмжээ ба зорилго, 
ОУӨТШ-ын аргаар хийгдэх худалдан авах ажиллагааны цар хүрээ, 

20 Зээлдэгч тендерийн баримт бичгийг хоёрдугаар шатанд засаж өөрчлөхдөө ил 
тод байдал, оюуны өмчийн эрхийн шаардлагын үүднээс эхний шатанд ашигласан 
тендерт оролцогчийн техникийн саналын нууцлалыг хүндэтгэн үзнэ.

21 АХБ-ны www.adb.org вэбсайтаас үзнэ үү.
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худалдан авах ажиллагааг явуулах зээлдэгчийн байгууллагын нэр, 
утас, цахим шуудан (эсхүл факс), хаяг, түүнчлэн худалдан авах 
ажиллагааны тусгай зарыг байршуулах цахим хуудасны хаяг зэргийг 
агуулсан байна. Урьдчилсан сонголтын эсвэл тендерийн баримт бичиг 
бэлэн болсон байх хугацаа тодорхой мэдэгдэж байвал тэдгээрийг 
тусгаж болно. Урьдчилан гэрээлэхээс22 бусад тохиолдолд, тухайн 
урьдчилсан сонголтын эсвэл тендерийн баримт бичгийг худалдан 
авах ажиллагааны ерөнхий зарыг нийтэд зарлах өдрөөс өмнө тарааж 
болохгүй.

2.8 Урьдчилсан сонголтын эсвэл тендер шалгаруулалтын урилгыг 
худалдан авах ажиллагааны тусгай зарын хэлбэрээр АХБ-ны вэбсайт 
болон (i) зээлдэгч орны үндэсний хэмжээний сонин (хэрэв боломжтой 
бол англи хэлээр хэвлэгддэг нэгээс доошгүй сонин), эсхүл (ii) олон 
улсад танигдсан, чөлөөтэй нэвтэрч болох англи хэл дээрх цахим 
хуудсанд зарлан мэдээлнэ. Санхүүжилтийн гэрээнд заасны дагуу 
тендерийн урилгын хувийг зөвшөөрөл авах, АХБ-ны цахим хуудсанд 
нийтлүүлэх зорилгоор АХБ-д хүргүүлнэ.

Тендерт оролцогчийг урьдчилан сонгох
2.9 Том, нарийн төвөгтэй цогцолбор ажил, эсхүл нарийвчилсан 
тендерийн санал бэлтгэхэд шаардагдах өндөр зардлын улмаас 
өрсөлдөөнийг багасгах тохиолдолд, тухайлбал захиалгаар зохион 
бүтээх тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн байгууламж, тусгай 
үйлчилгээ, мэдээлэл – технологийн нарийн төвөгтэй зарим гэрээ, 
түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээ, зураг төсөл – барилгын гэрээ 
болон менежментийн гэрээнд урьдчилсан сонголтыг зайлшгүй 
хэрэглэж болно. Энэ нь түүнчлэн чадвар, нөөцийн хувьд хангалттай 
тендерт оролцогч нарт тендерийн урилгыг тараах өргөн боломжийг 
баталгаажуулж өгнө. Урьдчилсан сонголтыг явуулахдаа тендерт 
оролцогчийн тухайн гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэх чадвар, нөөцөд 
бүрэн тулгуурлаж, (а) ижил төстэй гэрээ хэрэгжүүлсэн туршлага, 
гүйцэтгэл, (б) барилгын эсвэл үйлдвэрлэлийн байгууламжийн 
холбогдох чадвар, (в) санхүүгийн нөхцөл байдал зэргийг харгалзаж 
үздэг.23

22 1.9 дүгээр зүйлийг үзнэ үү.
23 АХБ гэрээний зохих төрөлд зээлдэгчийн заавал дагаж мөрдвөл зохих урьдчилсан 

сонголтын жишиг баримт бичгийг боловсруулан гаргасан.
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2.10  Тусгай гэрээ эсхүл ижил төстэй бүлэг гэрээний тендер 
шалгаруулалтын урьдчилсан сонголтод оролцох урилгыг энэ журмын 
2.7, 2.8 дугаар зүйлд заасны дагуу зарлаж мэдээлнэ. Гэрээний 
хамрах хүрээ, чадварын шаардлагын тодорхой мэдээллийг урилгад 
хариу ирүүлсэн тендерт оролцогч нарт илгээнэ. Ихэнх тохиолдолд 
урьдчилсан сонголтод оролцох хүсэлтийг зургаан долоо хоногоос 
доошгүй хугацаанд хүлээн авдаг. Урьдчилсан сонголтын тендерт 
оролцогчийн тоог үл хязгаарлах бөгөөд урьдчилсан сонголтод 
тогтоосон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу ажлыг хангалттай сайн гүйцэтгэх 
чадвартай гэж үзсэн бүх оролцогчийг урьдчилсан сонгож, тендерийн 
санал ирүүлэхээр урина. Урьдчилсан сонголт дуусмагц урьдчилан 
сонгогдсон тендерт оролцогчдод тендерийн баримт бичигтэй 
танилцах боломж олгоно. Бүлэг гэрээг тодорхой хугацаанд байгуулах 
эрх олгох үед урьдчилсан сонголтын тухайд, тендерт оролцогчийн 
нөөц боломжид үндэслэн аливаа нэг оролцогчтой байгуулах гэрээний 
тоо буюу нийт үнийн дүнд хязгаар тогтоож болно. Энэ тохиолдолд 
урьдчилсан сонголтод тэнцсэн тендерт оролцогчийн жагсаалтыг цаг 
тухай бүрт шинэчилж байна. Гэрээ байгуулах эрх олгоход урьдчилсан 
сонголтод ирүүлсэн мэдээллийг дахин магадлан баталгаажуулах 
ба хэрэв уг тендерт оролцогч гэрээг амжилттай гүйцэтгэх чадвар, 
нөөц боломжгүй болсон нь энэ үед тогтоогдвол гэрээ байгуулах эрх 
олгохоос татгалзаж болно.

Б. Тендерийн баримт бичиг

Ерөнхий зүйл
2.11 (а)  Тендерийн баримт бичигт энэхүү журмын 1.2(а) зүйлд заасны 

дагуу гишүүн орны худалдан авах ажиллагаанд оролцох 
эрхийн хязгаарлалтыг тусгана;

 (б)  Тендерийн баримт бичиг нь тендерт оролцогчийг шаардлагад 
нийцсэн тендер бэлтгэхэд зайлшгүй шаардагдах бүх 
мэдээллээр хангасан байвал зохино. Тендерийн баримт 
бичгийн тодорхой байдал ба нарийвчлал нь худалдан авах 
барааны төрөл, гэрээний хэмжээнээс хамааран харилцан 
адилгүй байдаг хэдий ч дараах нийтлэг зүйлсийг ихэвчлэн 
агуулна. Үүнд: тендерийн урилга, тендерт оролцогчдод өгөх 
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зааварчилгаа, тендерийн маягтууд, гэрээний ерөнхий ба 
тусгай нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээ 
болон зураг, үнийн хуваарь, шаардлагатай хавсралтууд, 
тендерийн болон гүйцэтгэлийн баталгааны загвар маягт зэрэг 
орно.

2.12 (а)  Зээлдэгч нь АХБ-наас гаргасан холбогдох тендерийн жишиг 
баримт бичиг (ТЖББ)-ийг тухайн төслийн онцлог нөхцлийг 
харгалзан үзэх шаардлагын улмаас АХБ-ны зөвшөөрсний 
дагуу хамгийн бага хэмжээний өөрчлөлттэйгөөр ашиглана. 
Ийм өөрчлөлтийг АХБ-ны ТЖББ-ийн тогтсон жишиг үг 
хэллэгийг өөрчлөхгүйгээр зөвхөн тендерийн өгөгдлийн хүснэгт 
эсхүл гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана. Холбогдох тендерийн 
жишиг баримт бичиг байхгүй тохиолдолд зээлдэгч нь АХБ-аас 
хүлээн зөвшөөрч болох олон улсад түгээмэл мөрддөг бусад 
гэрээний стандарт нөхцөл болон загвар маягтыг ашиглана.

 (б)  Зээлдэгч нь тендерийн баримт бичгийг тараахдаа цахим 
системийг ашиглаж болох ба түүний хүрэлцээтэй байдал 
нь АХБ-ны шаардлагад нийцсэн байна. Тендерийн баримт 
бичгийг цахим хэлбэрээр түгээх бол уг цахим систем нь 
тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт орохоос хамгаалагдсан, 
тендерийн баримт бичгийг түвэггүй олж авах боломжоор 
тендерт оролцогчийг хангасан байвал зохино. Тендерийн 
баримт бичгийн хэвлэмэл хувийг хүсэлт гаргасан тендерт 
оролцогчдод хүргэх ёстой. Цахим баримт бичгийн үндсэн эх 
хувийг хэвлэмэл хэлбэрээр, эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, 
тамга болон АХБ-ны хүлээн зөвшөөрөх бусад хэрэгслээр 
зохих ёсоор баталгаажуулж хадгална.

Тендер хүчинтэй байх хугацаа ба тендерийн баталгаа
2.13 Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичигт заасан хугацаанд 
буюу тендерийн саналыг харьцуулан, үнэлгээг дуусгаж, (хэрэв 
урьдчилсан хяналт шаардлагатай бол) гэрээ байгуулах эрх олгох 
зөвлөмжийг АХБ-аар хянуулах, мөн уг хугацаанд багтаан гэрээ 
байгуулах эрх олгоход шаардагдах бүх зөвшөөрлийг зээлдэгч авахад 
хүрэлцэхүйц хугацаанд хүчинтэй байх тендерийн санал ирүүлэх 
үүрэгтэй.
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2.14  Зээлдэгч тендерийн баталгааг шаардаж болно. Хэрэв шаардсан 
бол тендерийн баталгааг тендерийн баримт бичигт заасан дүнгээр, 
зохих маягтын дагуу24 гаргах бөгөөд хэрэв тендерийн баталгааг 
буцаан олгох шаардлага гарвал зохих арга хэмжээ авах боломжит 
хугацааг зээлдэгчид олгох үүднээс тендерийн баталгаа нь тендер 
хүчинтэй байх хугацаанаас хойш дөрвөн долоо хоногийн хугацаанд 
хүчинтэй байна. Шалгарсан тендерт оролцогчтой гэрээнд гарын үсэг 
зурсанаар шалгараагүй тендерт оролцогчдын тендерийн баталгааг 
чөлөөлнө. Хэрэв тендерт оролцогч тендер хүчинтэй байх хугацаанд 
саналаа буцаан авах, өөрчлөх, эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгосны 
дараа гэрээнд гарын үсэг зурахгүй байх, эсвэл тендерийн баримт 
бичигт заасан хугацаанаас өмнө гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлээгүй 
бол тендерийн баталгааны оронд, уг зээлдэгчийн зарласан аливаа 
гэрээний тендер шалгаруулалтад оролцох тендерт оролцогчийн 
эрхийг тодорхой хугацааны туршид хасахыг хүлээн зөвшөөрсөн тухай 
мэдэгдэлд гарын үсэг зурахыг зээлдэгч тендерт оролцогчоос шаардаж 
болно.

Хэл
2.15  АХБ-ны дүрэмд, АХБ-ны ажлын хэл нь англи хэл байна гэж 
заасан тул тендер шалгаруулалт болон бусад холбогдох баримт 
бичиг, тухайлбал тендер шалгаруулалтын зарыг англи хэл дээр 
боловсруулна. Нэгээс дээш хэл ашиглаж байгаа тохиолдолд англи 
хэлний хувилбарыг баримтлана. 

Тендерийн баримт бичгийн тодорхой байдал
2.16  Тендерийн баримт бичиг нь олон улсын өрсөлдөөнийг 
зөвшөөрч дэмжсэн үг хэллэгтэй байх ба гүйцэтгэх ажил, ажлын 
байршил, нийлүүлэх бараа, хүргэж суурилуулах газар, нийлүүлэх 
буюу ашиглалтад өгөх хуваарь, гүйцэтгэлд тавигдах хамгийн доод 
шаардлага, баталгаат хугацаа ба засвар үйлчилгээний шаардлага 
болон бусад холбогдох нөхцөл шаардлагыг ойлгомжтой, тодорхой 
байдлаар тогтооно. Үүнээс гадна, нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж, 
гүйцэтгэсэн ажил нь техникийн тодорхойлолттой яв цав нийцэж буй 
эсэхийг нягтлахад ашиглах туршилт, стандарт болон аргачлалыг 
шаардлагатай тохиолдолд тендерийн баримт бичигт тусгаж болно. 

24 Тендерийн баталгаа нь тендерт оролцогчийн сонголтоор баталгаат чек, аккредитив, 
эсхүл нэр хүндтэй банкнаас гаргасан банкны баталгааны хэлбэрээр байвал зохино.
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Ажлын зураг нь үг хэллэгийн хувьд техникийн тодорхойлолттой 
тохирох ёстой бөгөөд ажлын зураг ба техникийн тодорхойлолтын 
дарааллыг ач холбогдлоор нь тодорхойлно.

2.17  Тендерийн үнэлгээнд үнийн саналаас гадна харгалзан үзэх 
аливаа хүчин зүйлсийг хэрхэн тоон утгаар илэрхийлэх буюу үнэлж 
харьцуулах талаар тендерийн баримт бичигт тодорхой зааж өгнө. 
Хэрэв хувилбарт зураг төсөл, материал, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх 
хуваарь, төлбөрийн нөхцөл зэрэгт суурилсан тендер ирүүлэхийг 
зөвшөөрсөн бол тэдгээрт тавигдах нөхцөл шаардлага, үнэлэх 
аргачлалыг маш нарийн тодорхой дурдах ёстой.

2.18  Боломжит бүх тендерт оролцогчийг ижил мэдээллээр ханган, 
нэмэлт мэдээллийг цаг тухайд нь олж авах тэгш боломжийг тэдэнд 
бүрэн олгосон байвал зохино. Зээлдэгч нь боломжит тендерт оролцогч 
нарт төслийн талбайд очиж танилцах хангалттай боломжийг олгоно. 
Ажил эсхүл нарийн төвөгтэй томоохон нийлүүлэлтийн гэрээний хувьд, 
ялангуяа одоо байгаа барилга болон тоног төхөөрөмжийг сэргээн 
засварлах шаардлагатай тохиолдолд тендерийн өмнөх уулзалтыг 
зохион байгуулж, боломжит тендерт оролцогч нар зээлдэгчийн 
төлөөлөгчтэй уулзан (биеэр эсхүл онлайнаар) тодруулга авч болно. 
Уулзалтын тэмдэглэлийг боломжит бүх тендерт оролцогчдод, хувийг 
АХБ-нд хүргүүлнэ. Тендерийн баримт бичигт орсон аливаа нэмэлт 
мэдээлэл, тодруулга, залруулга болон өөрчлөлтийг тендерийн анхны 
баримт бичиг хүлээн авсан бүх тендерт оролцогчдод холбогдох арга 
хэмжээ авах боломж олгох үүднээс тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 
дуусахаас хангалттай хугацааны өмнө хүргүүлнэ. Шаардлагатай бол 
тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно. АХБ энэ тухай 
мэдээллийг хүлээн авах бөгөөд урьдчилан хянах шаардлагатай 
гэрээний хувьд “татгалзах зүйлгүй” зөвшөөрөл авахын тулд АХБ-тай 
зөвлөлдөнө.

Стандарт
2.19  Тендерийн баримт бичигт дурдсан стандарт, техникийн 
тодорхойлолт нь худалдан авах бараа ба/эсхүл ажилд тавигдах 
гүйцэтгэл болон бусад шаардлагыг баталгаажуулах байдлаар 
өрсөлдөөнийг аль болох өрнүүлэхийг дэмжинэ. Зээлдэгч нь аль болох 
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт, тухайлбал, Олон улсын 
Стандартын Байгууллагаас гаргасан стандартыг тоног төхөөрөмж 
эсвэл материал эсвэл ажлын чанарын хувьд нийцсэн байхаар 
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зааж өгнө. Олон улсын ийм стандарт байхгүй эсхүл тохиромжгүй 
тохиолдолд, үндэсний стандартыг ашиглаж болно. Аль ч тохиолдолд, 
түүнтэй үндсэндээ дүйцэх бусад стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж, 
материал, ажлын чанарыг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой талаар 
тендерийн баримт бичигт тусгана.

Барааны тэмдэг ашиглах
2.20  Техникийн тодорхойлолт нь холбогдох онцлог шинж ба/
эсхүл гүйцэтгэлийн шаардлагад үндэслэсэн байна. Барааны тэмдэг, 
бүртгэлийн дугаар эсхүл ижил төстэй ангиллыг тусгайлан дурдахаас 
зайлсхийх нь зүйтэй. Хэрэв өөр бүрэн бус техникийн тодорхойлолтыг 
тодруулахын тулд тодорхой нэг үйлдвэрлэгчийн барааны тэмдэг, 
бүртгэлийн дугаарыг зайлшгүй дурдах шаардлагатай бол ийм 
тодорхойлолтын ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн үгийг нэмж оруулна. 
Ижил шинж чанартай, уг заасан шаардлагад үндсэндээ дүйцэхүйц 
түвшний гүйцэтгэлтэй барааны саналыг хүлээн авахыг техникийн 
тодорхойлолтод зөвшөөрнө.

Үнэ
2.21  Гадаадаас санал болгосон бүх барааны хувьд CIF эсхүл СIP 
үнэ, дотоодын зах зээлд бэлэн байгаа, эсвэл үйлдвэрлэсэн, эсвэл 
угсарсан, мөн өмнө нь импортоор орж ирсэн барааны хувьд EXW 25 
үнэд үндэслэн барааны тендерийн саналыг урина. “Нийлүүлж 
суурилуулах” гэрээний нэгэн адил, тендерт оролцогчийг дотоодод 
тээвэрлэх, суурилуулах, ашиглалтад өгөх болон бусад ижил төстэй 
үйлчилгээг гүйцэтгэхийг шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч нь 
тухайн үйлчилгээ тус бүрт үнийн санал ирүүлэх шаардлагатай.

25 Илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг INCOTERMS 2000 нөхцлөөс үзнэ үү. INCOTERMS 
2000-ийг Олон улсын худалдааны танхим/Франц улс, Парис хот, 38 Cours Albert 1er, 
75008/-аас хэвлэн гаргасан. CIF нь өртөг, даатгал, тээвэрлэлтийг хамрах бол FOB 
гэдэг нь далайн тээвэрт ашиглагддаг, худалдагч барааг худалдан авагчийн нэрлэсэн 
усан онгоцны тавцан дээр тавих хүртэл бүх зардлыг хариуцах нөхцөл юм. CIP нь 
тээвэр, даатгалын зардал төлөгдсөн (захиалагчийн нэрлэсэн газар хүртэл) нөхцөл 
бол FCA нь тээвэрлэх хүртэл олон хэлбэрийн тээвэрт ашиглагддаг, худалдагч барааг 
худалдан авагчийн нэрлэсэн тээвэрлэгчид хүргэж өгөх хүртэлх зардлыг хариуцах 
нөхцөл юм. EXW гэдэг нь худалдагч барааг үйлдвэр, агуулах, дэлгүүрээс худалдан 
авагчид шилжүүлэх нөхцөл юм. EXW үнэд тендер шалгаруулалтад санал болгож 
буй, тоног төхөөрөмжийг импортлох эсхүл үйлдвэрлэх, угсрахад орсон бүх эд анги, 
түүхий эд-барааны, төлсөн болон төлөх бүх татвар, борлуулалтын болон бусад 
татвар хураамжууд багтсан байдаг.
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2.22  Түлхүүр гардуулах гэрээний хувьд, тендерт оролцогч нь ажлын 
талбайд суурилуулах үйлдвэрийн байгууламжийн үнийн саналд тоног 
төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, далайн ба дотоод тээвэрлэлт, даатгал, 
суурилуулалт, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх, түүнчлэн зураг төсөл, 
завсар үйлчилгээ болон ажиллуулж эхлэх зэрэг гэрээний хүрээнд 
хийгдэх бусад бүх дагалдах ажил, үйлчилгээний нийт зардлыг 
багтаан тооцох хэрэгтэй. Тендерийн баримт бичигт өөрөөр заагаагүй 
бол, түлхүүр гардуулах гэрээний үнэд бүх татвар, хураамж, шимтгэл 
багтсан байна.

2.23  Ажлын гэрээний тендерт оролцогч нь ажлын гүйцэтгэлийг 
нэгж үнээр эсхүл нийт үнээр тооцон ирүүлэх ба уг үнэд бүх татвар, 
хураамж, шимтгэл багтсан байна. Тендерт оролцогч нь хамгийн сайн 
өрсөлдөхүйц тендер ирүүлэх зорилгоор аливаа эрх бүхий эх үүсвэрээс 
(мэргэжлийн бус хөдөлмөрөөс бусад) бүх боломжит нөөцийг олж авах 
эрхтэй байна.

Үнийн тохируулга
2.24  Гүйцэтгэгчийн зүгээс хянах боломжгүйгээр ажиллах хүч, тоног 
төхөөрөмж ба материал гэх мэт гэрээний үнийн гол бүрэлдэхүүн 
хэсэг өөрчлөгдсөн тохиолдолд үнийн тохируулга хийж болох 
эсэхийг тендерийн баримт бичигт тодорхой заана. Богино хугацаанд 
нийлүүлж дуусах энгийн нийлүүлэлтийн гэрээнд үнийн тохируулгын 
заалтыг тусгах шаардлагагүй. Харин нийлүүлж гүйцэтгэхэд нилээд 
урт (гол төлөв 18 сараас дээш) хугацаа шаардагдах томоохон ажлын 
гэрээний хувьд үнийн тохируулгын заалтыг гэрээнд тусгана. Зарим 
нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийн хувьд арилжааны энгийн жишгийн 
дагуу нийлүүлэх хугацаанаас үл хамааран тендерт оролцогчоос 
хатуу тогтсон үнэ ирүүлэхийг шаардсан бол үнийн тохируулгыг заах 
шаардлагагүй. Их хэмжээгээр худалдан авах түүхий эд-барааны үнэ 
нь богино хугацаанд огцом өөрчлөгдөх магадлалтай гэрээнд, зээлдэгч 
ба гүйцэтгэгчийг үнийн гэнэтийн өөрчлөлтийн улмаас алдагдал 
хүлээхээс сэргийлэхийн тулд үнийн тохируулгын заалтыг оруулна.

2.25  Үнийн тохируулгын дүнг гэрээний гол бүрэлдэхүүн хэсгийн 
өртгийн өөрчлөлтөд үндэслэн тогтооно. Энэ тохиолдолд тендерийн 
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баримт бичигт дурдсан үнийн тохируулгын арга нь үнийн тохируулгын 
зохих томьёо, итгэлцүүр ашиглан тооцсон тохируулгыг заана. Үнийн 
тохируулга хийхээр заасан нөхцөлд тохируулга хийх аргачлал, 
ашиглах томъёо, томъёолборыг тендерийн баримт бичигт тусгана. 
Тендерийн үнийг харьцуулахдаа зөвхөн суурь үнэд үндэслэнэ.

Тээвэрлэлт ба даатгал
2.26  Нийлүүлэгч ба гүйцэтгэгч нь тээвэрлэлт, даатгалын үйлчилгээг 
аливаа эрх бүхий эх үүсвэрээс авч болохыг тендерийн баримт бичигт 
зөвшөөрнө. Тендерт оролцогчийн санал болгох даатгалын төрөл, 
нөхцлийг тендерийн баримт бичигт дурдана. Тээврийн даатгалын 
хүрээнд төлөх нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь алдагдсан эсхүл эвдэрч 
гэмтсэн барааг түргэн шуурхай солих үүднээс гэрээний валют 
эсвэл чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдсэн гэрээний үнийн 
дүнгийн 110%-аас багагүй байна. Ажлын хувьд, гүйцэтгэгчийн бүх 
эрсдэлээс хамгаалах бодлогын даатгалын хэлбэрийг заана. Ажлын 
талбайд хэд хэдэн гүйцэтгэгчтэй томоохон төслийн хувьд, зээлдэгч 
“иж бүрэн (тухайн гэрээний гүйцэтгэгч/туслан гүйцэтгэгчийг хамтад 
нь бүх даатгалд)” эсхүл төслийг бүхэлд нь хамарсан даатгалын 
аргыг хэрэглэж болох ба энэ тохиолдолд ийм төрлийн даатгалыг 
өрсөлдүүлэн сонгож авна.

2.27  Онцгой тохиолдолд, хэрэв зээлдэгч импортын барааны 
тээвэрлэлт, даатгалын үйлчилгээг үндэсний компани болон бусад нэр 
бүхий эх үүсвэрээс авахыг хүсвэл, тендерт оролцогч нь энэ журмын 
2.21-д заасан CIF эсвэл CIP (хүрэх газар) үнээс гадна FOB, FCA, CFR 
(нэрлэсэн газар) эсхүл CPT (нэрлэсэн хүрэх газар)26 үнээр тусгах 
болно. Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг сонгохдоо CIF болон CIP 
(хүрэх газар) үнийг үндэслэх боловч зээлдэгч нь FOB, FCA, CFR эсхүл 
CPT нөхцөлөөр гэрээ байгуулж, тээвэрлэлт ба даатгалын асуудлыг 
өөрөө хариуцан зохицуулж болно. Энэ тохиолдолд гэрээ нь FOB, FCA, 
CFR эсхүл CPT өртгөөр хязгаарлагдана. Хэрэв зээлдэгч нь зах зээл 
дээрх даатгалд хамрагдахыг хүсэхгүй нөхцөлд алдагдсан эсхүл эвдэрч 
гэмтсэн барааны хохирлыг барагдуулах нөхөн төлбөрийг чөлөөт 
хөрвөх валютаар түргэн шуурхай төлөх хөрөнгийн эх үүсвэртэйгээ 
нотолсон баталгааг АХБ-нд гаргана.

26 INCOTERMS 2000-ийн үнэгүй тээвэрлэлт (нэрлэсэн газар хүртэл) болон тээврийн 
зардал төлөгдсөн (нэрлэсэн хүрэх газар хүртэл) нөхцлүүд тус тус болно.
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Валютын нөхцөл
2.28  Тендерийн баримт бичигт тендерт оролцогч үнийн саналаа 
илэрхийлэх валют, тендерийг харьцуулах зорилгоор өөр валютаар 
илэрхийлэгдсэн үнийг нэг валютад хөрвүүлэх горим ба гэрээний 
төлбөр хийх валютыг тодорхой зааж өгнө. Дараах заалт (2.29–2.33 
дугаар зүйл) нь (а) тендерийн ба төлбөрийн валюттай холбоотойгоор 
валютын ханшийн зөрүүний аливаа эрсдлийг хамгийн бага хэмжээнд 
байлгах боломжоор тендерт оролцогчийг баталгаажуулах, ингэснээр 
хамгийн сайн үнийг санал болгох нөхцөл бүрдүүлэх; (б) ханш сул 
валюттай орны тендерт оролцогчдод хүчтэй валют ашиглах боломж 
олгосноор тогтвортой үнийн санал ирүүлэх нөхцлөөр хангах; 
(в) тендерийн үнэлгээнд шударга, ил тод байдлыг хангахад чиглэгдсэн 
болно.

Тендерийн валют
2.29  Тендерт оролцогч нь тендерийн үнийг аль ч валютаар илэрхийлж 
болохыг тендерийн баримт бичигт зааж өгнө. Хэрэв тендерт оролцогч 
нь тендерийн үнийг өөр гадаад валютаар илэрхийлэн нийлбэр дүнгээр 
ирүүлэхийг хүсвэл тухайн үнийн саналд гурваас дээшгүй гадаад 
валютыг ашиглаж болно. Түүнчлэн, зээлдэгч нь тендерийн үнийн 
дотоодод гарах зардалтай тэнцэх хувийг зээлдэгч орны валютаар27 
илэрхийлсэн байхыг тендерт оролцогчоос шаардаж болно. 

2.30  Зээлдэгч нь ажлын тендерийн баримт бичигт тендерийн үнийг 
бүхэлд нь дотоодын валютаар илэрхийлэхийг тендерт оролцогчоос 
шаардаж болох ба ингэхдээ, тендерийн үнэд зээлдэгч орны хилийн 
чанадаас нийлүүлэх орцын эзлэх хувийг тодорхойлж, төлбөрийг 
тендерт оролцогчийн сонголтоор 3 хүртэлх гадаад валютаар гүйцэтгэх 
боломжтой байх болон уг тооцоололд ашигласан валютын ханшийг 
тодорхой тусгахыг шаардлага болгодог.

Тендерийг харьцуулах үүднээс валютыг хөрвүүлэх
2.31  Тендерийн үнэ нь тендерт оролцогчоос шаардсан, янз 
бүрийн валютаар илэрхийлэгдсэн нийт төлбөрийн дүн юм. Үнийг 
харьцуулах зорилгоор тендерийн үнийг зээлдэгчийн сонгосон буюу 
тендерийн баримт бичигт заасан нэг валют (дотоодын валют эсхүл 

27 Цаашид дотоодын валют гэх.
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чөлөөтэй хөрвөх гадаад валют)-д шилжүүлнэ. Зээлдэгч нь нэг 
валютад хөрвүүлэхдээ албан ёсны эх сурвалж (төв банк гэх мэт) 
болон арилжааны банкнаас тогтоосон эсхүл ижил төстэй гүйлгээнд 
ашигладаг, олон улсын хэмжээнд нийтлэгддэг сонингийн мэдээ 
зэргээс урьдчилан сонгосон өдрийн худалдах (валютын) ханшийг 
авч хэрэглэх бөгөөд уг эх сурвалж, огноог тендерийн баримт бичигт 
тодорхой заана. Тухайн сонгосон огноо нь тендер хүлээн авах эцсийн 
хугацаанаас 4-өөс илүүгүй долоо хоногийн өмнө, эсхүл тендер 
хүчинтэй байх хугацаа дуусах анхны өдрөөс хэтрэхгүй байх ёстой.

Төлбөрийн валют
2.32  Гэрээний үнийн төлбөр нь шалгарсан тендерт оролцогчийн 
саналыг илэрхийлсэн тендерийн үнийн валют ба валютуудаар 
хийгдэнэ.

2.33  Тендерийн үнийг дотоодын валютаар илэрхийлэхийг шаардсан 
авч тендерт оролцогч нь төлбөрийг тендерийн үнийн тодорхой 
хувиар тооцон гадаад валютаар хүссэн тохиолдолд төлбөрт ашиглах 
валютын ханш нь тендерт оролцогчийн тендер ирүүлэхдээ заасан 
ханш байх бөгөөд энэ нь тендерийн саналын гадаад валютаар 
илэрхийлэгдсэн хэсгийн үнэ цэнийг аливаа ашиг, алдагдлын зөрүүгүй 
байхаар баталгаажуулсан байвал зохино.

Төлбөрийн нөхцөл ба арга
2.34  Төлбөрийн нөхцөл нь тухайн бараа, ажилд хэрэглэгддэг 
олон улсын худалдааны практик жишгийн дагуу байх ба АХБ-ны 
Зээлийн зарцуулалтын гарын авлага (шаардлагатай үед өөрчлөгдөн 
шинэчлэгддэг)-д заасан горимын дагуу хийгдсэн байна.

(a) Гэрээгээр хүлээсэн бүх үүргээ нийлүүлэгч биелүүлсний 
дараа төлбөрийн тодорхой хэсгийг хийх нөхцөл бүхий угсарч 
суурилуулах, ашиглалтад өгөх гэрээнээс бусад нөхцөлд, 
гэрээлэгдсэн барааг хүргэж шалгаснаар бараа нийлүүлэх 
гэрээний хүрээнд бүх төлбөрийг хийнэ. Нийлүүлэгчид төлбөрийг 
түргэн шуурхай төлөх үүднээс аккредитив ашиглах нь зохимжтой 
байдаг. Тоног төхөөрөмж ба үйлдвэрийн байгууламжийг хамтад 
нь нийлүүлэх том гэрээний хувьд урьдчилгаа төлбөрийг, урт 
хугацаатай гэрээний хувьд үйлдвэрлэлийн эсвэл угсралтын 
шатанд явцын төлбөрийг хийх нөхцлийг тусгаж өгнө.
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(б) Шаардлагатай тохиолдолд, ажлын гэрээнд бэлтгэл ажлын 
урьдчилгаа, гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмж ба материалын 
урьдчилгаа, явцын байнгын төлбөр, гүйцэтгэгчийн гэрээгээр 
хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэл дуусахад үлдээх барьцаа мөнгө 
зэрэг нөхцлүүдийг тусгана.

2.35  Бараа, ажлын гэрээнд гарын үсэг зурмагц төлөх бэлтгэл ажлын 
аливаа урьдчилгаа ба ижил төстэй зардлууд нь эдгээр зардлын 
төсөв тооцоотой хамааралтай байх бөгөөд тендерийн баримт бичигт 
үүнийг дурдана. Талбайд хүргэгдсэн ажлын материал зэрэг бусад 
урьдчилгаа төлбөрийн дүн ба хугацааг тендерийн баримт бичигт 
нэгэн адил тодорхойлж өгнө. Тендерийн баримт бичигт урьдчилгаа 
төлбөрт шаардагдах баталгааг хэрхэн зохицуулах талаар заасан 
байвал зохино.

2.36  Тендерийн баримт бичигт санал болгож буй төлбөрийн арга, 
нөхцөл болон хувилбарт төлбөрийн арга, нөхцлийг зөвшөөрөх эсэх, 
хэрэв тийм бол уг нөхцөл нь тендерийн үнэлгээнд хэрхэн нөлөөлөхийг 
тусгана.

Хувилбарт тендер
2.37  Тендерт оролцогч нь хувилбарт тендерийг хэзээ ирүүлэх, 
хувилбарт тендерийг хэрхэн ирүүлэх, тендерийн үнийг хэрхэн санал 
болгох болон аль хувилбарт тендерийг үнэлэх үндэс суурийн тухай 
тендерийн баримт бичигт тодорхой тусгана.

Гэрээний нөхцөл
2.38  Гэрээний баримт бичигт гүйцэтгэх ажлын цар хүрээ, нийлүүлэх 
бараа, зээлдэгч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийн эрх үүрэг, мөн хэрэв 
зээлдэгч нь гэрээний хяналт, удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд инженер, 
архитектор эсхүл барилгын менежерийн аль нэгийг авч ажиллуулах 
бол түүний чиг үүрэг, эрх мэдлийг нарийвчлан тодорхойлно. Гэрээний 
ерөнхий нөхцлөөс гадна худалдан авах тодорхой бараа, ажил болон 
төслийн байршилд тусгайлан хамаарах онцлог нөхцлийг мөн заасан 
байна. Гэрээний нөхцлүүд нь эрсдэл ба хариуцлагын тэнцвэрт 
хуваарилалтыг хангасан байвал зохино.
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Гүйцэтгэлийн баталгаа
2.39  Ажлын тендерийн баримт бичигт гүйцэтгэгч нь гэрээний 
үүргээ зөрчсөн тохиолдолд зээлдэгчийг хамгаалахад хүрэлцэхүйц 
хэмжээний баталгаа шаардаж болно. Уг баталгааг тендерийн 
баримт бичигт зээлдэгчийн заасан дүнгээр, зохих маягтын дагуу28 
гаргаж ирүүлнэ. Баталгааны дүн нь гаргаж буй баталгааны төрөл ба 
гүйцэтгэх ажлын шинж чанар, цар хүрээнээс хамааран янз бүр байж 
болно. Энэхүү баталгааны тодорхой хэсэг нь гэмтэл доголдолыг 
арилгах, засвар үйлчилгээ хийх, зээлдэгч албан ёсоор хүлээж авах 
зэргийг оролцуулан ажил гүйцэтгэж дууссан өдрөөс хойш хангалттай 
хугацаанд хүчинтэй байна. Үүнээс гадна гүйцэтгэгчийн баталгаат 
засвар ба засвар үйлчилгээний үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах 
зорилгоор нийт төлбөрийн 10%-аас хэтрэхгүй дүнтэй барьцаа мөнгө 
шаардаж болно. Уг барьцаа мөнгийг баталгаат засварын ба засвар 
үйлчилгээний хугацаа дуусах хүртэл суутган үлдээнэ. Ажил гүйцэтгэж 
дууссаны дараа, гэхдээ баталгаат засварын ба засвар үйлчилгээний 
хугацаа дуусахын өмнө барьцаа мөнгийг зээлдэгчийн сонголтоор 
банкны баталгаа эсхүл өөр зохих баталгаагаар сольж болно.

2.40  Бараа нийлүүлэх гэрээний хувьд гүйцэтгэлийн баталгаа 
шаардах эсэх нь тухайн барааны зах зээлийн байдал, арилжааны 
практик жишгээс хамаарна. Гэрээний үл гүйцэтгэлээс хамгаалах 
үүднээс банкны баталгаа гаргахыг нийлүүлэгч ба үйлдвэрлэгчээс 
шаардаж болно. Зохих үнийн дүн бүхий ийм баталгаагаар баталгаат 
засварын хугацааны үүргийг хангуулж болно. Түүнчлэн баталгаат 
засварын үүрэг, суурилуулах, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх аливаа 
шаардлагыг хангуулах үүднээс төлбөрийн тодорхой хэсгийг барьцаа 
мөнгө болгон суутган үлдээж болно. Баталгаа эсвэл барьцаа мөнгөний 
хэмжээг үндэслэлтэй тогтооно.

Алданги ба урамшууллын нөхцөл
2.41  Барааны нийлүүлэлт, ажлын гүйцэтгэлийн хугацаа хойшлох 
эсхүл нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн ажил нь гүйцэтгэлийн шаардлагыг 

28 Гүйцэтгэлийн баталгаа нь тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу банкны баталгаа, 
бэлэн мөнгөний хадгаламж хэлбэртэй байх бөгөөд түүнийг аль нэг нэр хүндтэй банк 
эсхүл зээлдэгчээс нэр заасан санхүүгийн байгууллагаар гаргуулна. Хэрэв баталгаа 
гаргах байгууллага нь зээлдэгчийн улсад байрладаггүй гадаадын байгууллага байгаа 
бол зээлдэгчийн улсад орших харилцагч - санхүүгийн байгууллагатай байснаар 
баталгаа гаргах нөхцөл бүрдэнэ.
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хангаагүйн улмаас зээлдэгчид нэмэлт зардал гарах, эсхүл орлого 
багасах буюу бусад үр ашиг буурахад хүрвэл зохих дүнгээр алданги 
тооцох заалт эсвэл түүнтэй төстэй бусад зохицуулалтыг гэрээний 
нөхцөлд тусгана. Мөн гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө барааг 
нийлүүлж, ажил гүйцэтгэж дуусгасан, энэ нь зээлдэгчид ашигтай 
байгаа тохиолдолд нийлүүлэгч ба гүйцэтгэгчид урамшуулал олгох 
тухай заалт тусгаж болно.

Давагдашгүй хүчин зүйл
2.42  Гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх талуудын алдаа нь 
гэрээний нөхцөлд тодорхойлсон давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас 
шалтгаалсан бол түүнийг гэрээ зөрчсөнд тооцохгүйг гэрээний нөхцөлд 
тусгаж өгнө.

Мөрдөх хууль ба маргаан шийдвэрлэх
2.43  Мөрдөх хууль ба маргаан шийдвэрлэх уулзалтын тухай заалтыг 
гэрээний нөхцөлд оруулна. Маргааныг олон улсын худалдааны 
арбитраар шийдвэрлүүлэх нь маргаан шийдвэрлэх бусад аргаас 
илүү практик давуу талтай байдаг. Иймд бараа, ажил худалдан 
авах гэрээнд ийм төрлийн арбитр хэрэглэхийг АХБ-аас зээлдэгчид 
зөвлөмж болгодог. АХБ-ыг арбитрчээр томилон нэрлэхгүй бөгөөд 
эсвэл арбитрчийг тодорхойлж өгөхийг АХБ-наас хүсч үл болно. Ажил 
гүйцэтгэх гэрээ, нийлүүлж суурилуулах гэрээ болон түлхүүр гардуулах 
гэрээний хувьд, маргааныг аль болох хурдан шуурхай шийдвэрлэх 
зорилгоор байгуулсан маргаан хянах зөвлөл болон маргаан шүүгчийн 
тогтолцоог маргаан шийдвэрлэх заалтад тусгана.

В. Тендерийн санал нээх, үнэлэх, гэрээ 
байгуулах эрх олгох

Тендерийн санал бэлтгэх хугацаа
2.44  Тендерийн санал бэлтгэж ирүүлэх боломжит хугацааг тухайн 
төслийн онцлог байдал, гэрээний ач холбогдол, нарийн төвөгтэй 
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байдал зэргийг харгалзан тогтооно. ОУӨТШ-ын хувьд ихэвчлэн, 
тендерийн урилгын огноо эсвэл тендерийн баримт бичиг бэлэн 
болсон огнооны аль хожуу байх өдрөөс эхлэн 6-аас доошгүй долоо 
хоногийн хугацааг зөвшөөрнө. Томоохон ажил эсхүл иж бүрэн тоног 
төхөөрөмж худалдан авах бол тендерийн санал ирүүлэхээс өмнө 
судалгаа шинжилгээ хийх боломж олгох үүднээс боломжит тендерт 
оролцогчдод илүү урт хугацаа шаардагдаж болно. Энэ тохиолдолд 
зээлдэгч тендер шалгаруулалтын өмнөх уулзалт ба ажлын талбайтай 
танилцах уулзалт зохион байгуулах нь зүйтэй юм. Тендерт оролцогч 
нь тендерийн саналаа шуудангаар эсхүл биечлэн хүргүүлж болно. 
Цахим системийн хүрэлцээтэй байдлыг буюу тухайлбал, уг системийн 
найдвартай ажиллагаа, тендерийн нууцлал ба бүрэн бүтэн байдлыг 
хангах, тендерийн санал ирүүлэх огноо, цагийг тогтоох, тендерийн 
саналыг өөрчлөх ба татгалзахад зохих удирдлагын горимыг баримтлах 
зэргийг АХБ хангалттай гэж үзсэн тохиолдолд, зээлдэгч нь тендерт 
оролцогчийг тендерийн саналаа цахим хэрэгслэлээр ирүүлэхийг 
зөвшөөрсөн цахим системийг мөн ашиглаж болно. Тендерийн санал 
хүлээн авах эцсийн хугацаа ба газрыг тендерийн урилга болон 
тендерийн баримт бичигт тодорхой заасан байна.

Тендер нээх горим
2.45  Тендер нээх хугацааг тендерийн санал хүлээж авах эцсийн 
хугацаатай ижил, эсхүл түүний дараа дариухан29 байхаар товлох ба 
тендерийн санал нээх хугацаа, газрыг хамтад нь тендерийн урилгад 
зарлана. Зээлдэгч нь бүх тендерийн саналыг товлосон хугацаанд, 
заасан газарт нээнэ. Тендерийн саналыг нийтийн өмнө нээх бөгөөд 
оролцогч болон тэдний төлөөлөгч (биечлэн, эсвэл цахим тендер 
шалгаруулалт бол онлайнаар) байлцаж болно. Тендерт оролцогчийн 
нэр, тендерийн санал тус бүрийн нийт үнэ, хэрэв хувилбарт тендер 
ирүүлэхийг хүссэн эсхүл зөвшөөрсөн бол уг хувилбарт тендерийн нийт 
үнийг чанга дуугаар уншин танилцуулж (цахим тендер шалгаруулалт 
бол онлайнаар мэдээлэх), нээлтийн тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд уг 
тэмдэглэлийн хувийг нэн даруй АХБ болон хугацаандаа тендерийн 
санал ирүүлсэн бүх оролцогчдод илгээнэ. Товлосон хугацаанаас хойш 
хүлээн авсан, мөн тендер нээх үед нээгдээгүй, уншиж зарлагдаагүй 
тендерийн саналыг харгалзан үзэхгүй. Тендерийн саналыг ирүүлэхдээ 
цахим системийг ашиглаж байгаа бол тендерийн саналыг онлайнаар 

29 Тендерийг нийтийн өмнө нээхээр зарласан газарт тендерийн саналыг аваачихад 
хангалттай хугацаа олгох.
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нээх горимыг АХБ-наас хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд хэрэглэж 
болно.

Тендерийн саналд тодруулга авах эсвэл залруулга 
хийх
2.46  Энэ журмын 2.6, 2.63, ба 2.64 дүгээр зүйлд өөрөөр зааснаас 
бусад тохиолдолд, тендерт оролцогч өөрийн тендерийн саналд 
тендерийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш өөрчлөх 
хүсэлт тавих эсхүл зөвшөөрөх ёсгүй. Зээлдэгч нь тендерт оролцогчоос 
тендерийн саналыг үнэлэхэд шаардлагатай тодруулгыг хүсч болох 
хэдий ч тендер нээсний дараа тендерт оролцогчоос тендерийн 
саналын агуулга болон үнийг өөрчлөхийг хүсэх эсхүл зөвшөөрөх ёсгүй. 
Тодруулга авах хүсэлт болон тендерт оролцогчийн хариуг бичгээр, 
захидлаар эсхүл АХБ-наас шаардлага хангасан цахим системээр30 
үйлдэнэ.

Нууцлал
2.47  Тендерийн саналыг нийтийн өмнө нээснээс хойш, тендерийн 
саналыг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэхтэй холбоотой мэдээлэл болон 
гэрээ байгуулах эрх олгох тухай зөвлөмжийг тендерт оролцогч ба 
энэ ажиллагаанд албан ёсоор хамааралгүй бусад этгээдэд гэрээ 
байгуулах эрхийг нийтэд зарлах хүртэл мэдэгдэж тараахыг хориглоно.

Тендерийн саналыг хянан үзэх
2.48  Тендерийн санал нь (a) энэ журмын 1.6, 1.7 болон 1.8 дугаар 
зүйлд заасан эрх бүхий байдлын шаардлагад нийцсэн эсэх; (б) 
зохих ёсоор гарын үсэг зурагдсан эсэх; (в) шаардсан баталгаа эсхүл 
шаардсан мэдэгдлийг энэ журмын 2.14 дүгээр зүйлд заасны дагуу гарын 
үсгээр баталгаажуулан ирүүлсэн эсэх; (г) тендерийн баримт бичгийн 
шаардлагыг үндсэндээ хангасан эсэх; болон (д) бусад шаардлагыг 
ерөнхийд нь хангасан эсэхийг зээлдэгч нь хянан тогтооно. Хэрэв 
тендерийн санал нь тендерийн баримт бичгийн нөхцөл, шаардлага 
ба техникийн тодорхойлолтоос том хэмжээний зөрүү эсхүл угтвар 
нөхцөлтэй бөгөөд түүнчлэн үндсэн шаардлагад нийцээгүй байвал, 
тухайн саналыг цаашид үнэлгээнд харгалзахгүй. Тендерийн санал 

30 2.44 дүгээр зүйлийг үзнэ үү.
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нээснээс хойш том хэмжээний зөрүү, угтвар нөхцлийг залруулах, 
эсхүл хасахыг тендерт оролцогчдод үл зөвшөөрнө.31

Тендерийн саналыг үнэлэх, харьцуулах
2.49  Тендерийн үнэлгээний зорилго нь тендерийн саналын 
үнэлэгдсэн өртгийг үндэслэн харьцуулах замаар тендерийн санал 
тутмаас гарах зээлдэгчийн өртөг зардлыг тодорхойлох явдал юм. 
Хамгийн бага үнэ ирүүлснийг нь зайлшгүй сонгох бус, харин 2.58 
дугаар зүйлд заасны дагуу хамгийн бага үнэлэгдсэн өртөгтэй32 
тендерийн саналыг гэрээ байгуулах эрх олгохоор сонгоно.

2.50  Тендерийн нээлтэд зарлагдсан тендерийн үнэд аливаа 
арифметик алдааг залруулахаар тохируулга хийж болно. Мөн 
тендерийг үнэлэх зорилгоор тооцож болохуйц бага хэмжээний зөрүү 
эсхүл угтвар нөхцлийг залруулж болно. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад 
хэрэглэх үнийн тохируулгын заалтыг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй.

2.51  Тендерийн саналыг үнэлэх, харьцуулахдаа импортоор 
нийлүүлэх барааны хувьд CIF ба CIP (хүрэх газар) үнэ,33 зээлдэгч 
улсад үйлдвэрлэсэн барааны хувьд EXW үнэ, мөн хүрэх газар хүртэлх 
дотоодын тээвэрлэлт, даатгалын зардлыг оруулах ба дээрх үнээс 
 гадна суурилуулалт, сургалт, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх болон бусад 
ижил төстэй үйлчилгээнд шаардагдах зардлыг34 нэмж тусгана.

2.52  Тендерийн баримт бичигт, түүнчлэн хамгийн сайн үнэлэгдсэн 
тендерийн саналыг тодорхойлох зорилгоор тендерийн үнэлгээнд 
үнээс гадна харгалзан үзэх холбогдох хүчин зүйлс, тэдгээрийг 
хэрэглэх аргыг тусгана. Бараа, тоног төхөөрөмжийн хувьд харгалзаж 

31 Засвар хийх талаар 2.50 дугаар зүйл, хоёр үе шаттай хоёр дугтуйт горим ашиглах 
үед тодруулга хийх талаар 2.6 дугаар зүйлээс үзнэ үү.

32 2.52 дугаар зүйлийг үзнэ үү.
33 Зээлдэгч зөвхөн тухайн барааг далайгаар, чингэлэгт ачилгүй тээвэрлэх тохиолдолд 

үнийн саналыг CIF нөхцлөөр (тендерийн саналын харьцуулалтыг мөн ижил 
нөхцлөөр хийнэ) ирүүлэхийг шаарддаг. Далайн тээврээс бусад тохиолдолд CIF 
нөхцлийг ашиглахгүй. Гол төлөв чингэлэгт ачиж тээвэрлэх шаардлагатай үйлдвэрийн 
барааны хувьд, CIF нөхцлийг хэрэглэх нь тийм ч тохиромжтой сонголт биш байдаг. 
CIP нөхцлийг далайн ба холимог тээвэр гэх мэт бүх төрлийн тээвэрт ашиглаж болно.

34 Тендерийн үнэлгээнд (а) CIF эсхүл CIP үнэ (гаалийн татварыг оруулахгүй)-
ээр тооцсон импортын бараанд ногдуулах гаалийн татвар болон бусад татвар 
хураамжууд; (б) барааны борлуулалт, нийлүүлэлтэд хамаарах борлуулалтын болон 
бусад ижил төстэй татвар хураамжуудыг харгалзан үзэхгүй.
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болох бусад хүчин зүйлсэд төлбөрийн хуваарь, нийлүүлэх хугацаа, 
үйл ажиллагааны зардал, тоног төхөөрөмжийн үр ашиг болон 
тохирох байдал, засвар үйлчилгээ болон сэлбэг хэрэгслийн олдоц, 
шаардлагатай сургалт, аюулгүй байдал болон байгаль орчны үр 
ашиг зэргийг оруулж болно. Хамгийн сайн үнэлэгдэх тендерийг 
тодорхойлоход үнээс гадна ашиглах хүчин зүйлсийг түүний байж болох 
хэмжээнд мөнгөөр илэрхийлж, тендерийн баримт бичгийн үнэлгээний 
зааварт тусгана. Тендерийг харьцуулахдаа үнийн тохируулгын 
нөхцлийг үл харгалзан суурь үнэд үндэслэнэ. Түүнчлэн бараа 
нийлүүлэх тендерийн саналыг харьцуулахад импортийн бараанд 
ногдуулах гаалийн татвар болон импортын татварыг тооцохгүй.

2.53  Ажлын гэрээнд гүйцэтгэгч нь гаалийн татвар гэх мэт бүх татвар 
хураамжийг хариуцдаг тул тендерт оролцогч эдгээр хүчин зүйлсийг 
өөрийн тендерийн санал бэлтгэхэд харгалзан үзнэ. Тиймээс тендерийн 
саналын үнэлгээ, харьцуулалтыг үүнд үндэслэн хийнэ. Түлхүүр 
гардуулах гэрээний хувьд барааны хэсэгт ногдох татвар, хураамжийг 
хасч үнэлнэ.35 Ажлын тендерийг зөвхөн мөнгөөр илэрхийлж үнэлнэ. 
Тендерийн үнэ цэнийн урьдчилан тогтоосон үнэлгээнээс илүү эсхүл 
дутуу тендерийн саналыг шууд хасах аливаа горимыг зөвшөөрөхгүй. 
Цаг хугацаа чухал хүчин зүйл байгаа бол, гэрээний үүргийн зөрчилд 
хүлээлгэх торгуулийг зөвхөн гэрээний нөхцөлд тусгасан тохиолдолд 
ажлыг эрт дуусгаснаар зээлдэгчийн хүртэх үнэ цэнийг тендерийн 
баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээнд харгалзаж 
болно.

2.54  Зээлдэгч нь тендерийн саналын үнэлгээ, харьцуулалтын 
дэлгэрэнгүй тайланг гэрээ байгуулах эрх олгохоор гаргасан 
зөвлөмжийн үндэслэлийн хамт бэлтгэнэ.

Дотоодын давуу эрх
2.55  Зээлдэгчийн хүсэлтээр, болон санхүүжилтийн гэрээнд 
тохиролцох нөхцлийн хүрээнд тендерийн баримт бичигт заасны дагуу 
тендерийн саналын үнэлгээнд давуу эрхийн зөрүүг:

(a) зээлдэгч улсад үйлдвэрлэсэн бараа санал болгож буй тендерийн 
саналыг гадаадад үйлдвэрлэсэн бараа санал болгож буй 

35 Зарим түлхүүр гардуулах гэрээний хувьд тендерийн баримт бичигт өөрөөр заагаагүй 
бол (2.22 дугаар зүйлийг үзнэ үү).
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тендерийн саналтай харьцуулах тохиолдолд зээлдэгч улсад 
үйлдвэрлэсэн бараанд;

(б) эрх бүхий дотоодын гүйцэтгэгчийн тендерийн саналыг гадаадын 
пүүсийн тендерийн саналтай харьцуулах тохиолдолд заасан 
босгоос бага нэг хүнд ногдох ҮНБ-тэй36 гишүүн оронд гүйцэтгэх 
ажилд тус тус тооцно.

2.56  Дотоодод үйлдвэрлэсэн бараа эсхүл дотоодын гүйцэтгэгчид 
давуу эрх олгохыг зөвшөөрсөн тохиолдолд энэ журмын 2 дугаар 
хавсралтад тодорхойлсон арга, үе шатыг тендерийн саналыг үнэлэх 
ба харьцуулахад дагаж мөрдөнө.

Тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгах
2.57  Зээлдэгч тендер хүчинтэй байх эхний хугацаанд багтаан 
заавал сунгах шаардлагагүйгээр тендерийн үнэлгээг хийж, гэрээ 
байгуулах эрх олгож дуусгана.37 Онцгой нөхцөл байдал нь үндэслэл 
болсон тохиолдолд тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгахыг бүх 
тендерт оролцогчоос дуусгавар болох өдрөөс өмнө бичгээр хүснэ. 
Тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгахдаа үнэлгээ хийж дуусгах, 
шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг авах болон гэрээний эрх олгоход 
шаардагдах хамгийн бага хугацаагаар тооцно. Тендер хүчинтэй байх 
хугацааг сунгахыг хүссэн тохиолдолд тендерт оролцогчийг тендерийн 
үнэ болоод бусад нөхцлийг өөрчлөхийг хүсэх эсхүл зөвшөөрөх 
ёсгүй. Тендерт оролцогч нь тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгахаас 
татгалзах эрхтэй. Хэрэв тендерийн баримт бичигт тендерийн баталгаа 
ирүүлэхийг шаардсан бол тендерт оролцогч нь тендер хүчинтэй байх 
хугацааг сунгахаас татгалзаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд түүний 
тендерийн баталгааг улсын орлого болгон хурааж авахгүй. Харин, 
энэ хугацааг сунгах тендер оролцогч тендерийн баталгаагаа зохих 
хугацаагаар сунгах шаардлагатай.

Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах
2.58  Тендерт оролцогчийг урьдчилан сонгон шалгаруулаагүй 
тохиолдолд хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн саналтай тендерт 
оролцогч түүний тендерийн саналд дурдсаны дагуу гэрээг үр ашигтай 
хэрэгжүүлэх чадвар, нөөц боломжтой эсэхийг зээлдэгч магадлан 

36 АХБ-наас жил бүр тогтоодог үндэсний нийт бүтээгдэхүүн.
37 1 дүгээр хавсралтын 2(г) зүйлийг үзнэ үү.
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тогтооно. Хангавал зохих шалгуур үзүүлэлтийг тендерийн баримт 
бичигт тусгах бөгөөд хэрэв тендерт оролцогч тэдгээр шалгуур 
үзүүлэлтийг хангахгүй бол тендерийн саналаас татгалзана. Энэ 
тохиолдолд зээлдэгч дараах хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт 
оролцогчийн чадварыг мөн адил зарчимаар магадлан хянана.

Гэрээ байгуулах эрх олгох
2.59  Зээлдэгч нь гэрээ байгуулах эрхийг тендер хүчинтэй байх 
хугацаанд багтаан чадвар ба нөөц боломжийн хувьд холбогдох 
стандарт шаардлагад нийцсэн бөгөөд (i) тендерийн баримт бичгийн 
шаардлагыг үндсэндээ хангасан, (ii) хамгийн бага үнийн саналтай 
тендерт оролцогчдод олгоно.38 Тендерийн баримт бичигт заагаагүй 
ажлыг гүйцэтгэхийг, эсхүл анх ирүүлсэн тендерийн саналыг өөрчлөхийг 
тендерт оролцогчоос гэрээ байгуулах нөхцөл болгон шаардаж үл 
болно.

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай нийтэд мэдээлэх
2.60  Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжид АХБ-ны “зөвшөөрөл”-ийг 
хүлээн авсанаас хойш хоёр долоо хоногийн дотор, зээлдэгч нь англи 
хэлээр хэвлэгддэг сонин эсхүл нийтэд танигдсан, чөлөөтэй нэвтэрч 
болох цахим хуудсанд тендер ба багцын дугаар болон дараахь 
мэдээллийг агуулсан тендер шалгаруулалтын үр дүнг нийтэлнэ. 
Үүнд: (а) тендерийн санал ирүүлсэн тендерт оролцогч бүрийн нэр; 
(б) тендерийн нээлтэд зарласан тендерийн үнэ; (в) үнэлгээнд 
хамрагдсан тендерийн санал бүрийн нэр ба үнэлэгдсэн үнэ; 
(г) шалгараагүй тендерт оролцогчийн нэр ба тендерээс татгалзсан 
үндэслэл; (д) шалгарсан тендерт оролцогчийн нэр, санал болгосон 
үнэ, мөн эрх олгогдсон гэрээний хугацаа ба ерөнхий цар хүрээ зэрэг 
орно. Дараа хянагдах эсвэл (түүвэрлэгдэн) дараа хянагдах гэрээний 
хувьд, зээлдэгч нь гэрээ байгуулах эрх олгох өдрөөс өмнө үр дүнг 
нийтэд мэдээлнэ.

Бүх тендерийн саналаас татгалзах
2.61  Тендерийн баримт бичигт, зээлдэгч бүх тендерийн саналаас 

38 “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогч” ба “хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн 
санал” гэж үзэх.



Олон улсын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт 33

татгалзаж болох тухай заасан байдаг. Хангалттай өрсөлдөөн байгаагүй, 
эсвэл тендерийн санал шаардлага хангаагүй, эсхүл бүх тендерийн 
үнэ нь батлагдсан төсвөөс хэтэрсэн зэрэг үндэслэлээр бүх тендерийн 
саналаас татгалзаж болно. Дан ганц тендерт оролцогчийн тоог 
үндэслэн хангалттай өрсөлдөөн өрнөөгүй гэж тодорхойлж болохгүй. 
Зөвхөн нэг тендер ирүүлсэн хэдий ч тендер шалгаруулалтын талаар 
хангалттай хэмжээнд зарлан мэдээлсэн, үнийн санал нь зах зээлийн 
бодит үнэ цэнэтэй харьцуулахад хүлээн зөвшөөрч болохуйц байгаа 
тохиолдолд тухайн тендер шалгаруулалтыг хүчин төгөлдөр явагдсанд 
тооцож болно. Зээлдэгч нь АХБ-наас урьдчилан зөвшөөрөл авсаны 
дараа бүх тендерийн саналаас татгалзаж болно. Бүх тендерийн 
саналаас татгалзсан тохиолдолд зээлдэгч нь дахин шинээр тендерийн 
урилга зарлахаас өмнө тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон 
шалтгаан, үндэслэлийг хянан үзэж, гэрээний нөхцөл, зураг төсөл ба 
техникийн тодорхойлолт, гэрээний цар хүрээ эсхүл эдгээрийн заримд 
хамтад нь засвар өөрчлөлт оруулах эсэхийг шийдэж, шаардлагатай 
арга хэмжээ авна.

2.62  Хэрэв хангалттай өрсөлдөөнгүйн улмаас бүх тендерийн 
саналаас татгалзсан бол тендер шалгаруулалтын зарыг арай илүү 
өргөн хүрээнд нийтэлж мэдээлэх арга хэмжээ авна. Харин ирүүлсэн 
тендер саналын дийлэнх нь, эсхүл бүгд шаардлага хангаагүйн улмаас 
бүх тендерээс татгалзсан бол урьдчилсан сонголтод эхнээсээ тэнцсэн 
компаниуд, эсхүл АХБ-тай тохиролцсоны дагуу зөвхөн анхнаасаа 
тендерийн саналаа ирүүлсэн тендерт оролцогчийг шинээр тендерийн 
санал ирүүлэхийг урьж болно.

2.63  Зээлдэгч бүх тендерийн саналаас татгалзсан тохиолдолд дахин 
тендер шалгаруулалт зарлаж болох ба эхний удаад тендерийн баримт 
бичиг хүлээн авсан бүх тендерт оролцогчоос шинээр тендерийн санал 
ирүүлэхийг хүснэ. Гэхдээ эхний тендер шалгаруулалтад хүлээн авсан 
тендерийн саналын тоо хангалттай байгаа нөхцөлд л зээлдэгч зөвхөн 
өмнө нь тендерийн санал ирүүлсэн тендерт оролцогчоос тендерийн 
санал ирүүлэхийг урих арга хэмжээ авч болно. Бүх тендерийн үнэ 
төсөвт өртгөөс үлэмж хэмжээгээр хэтэрсэн тохиолдолд зээлдэгч 
шинээр тендер шалгаруулалт зарлахгүйгээр, АХБ-тай зөвшилцсөний 
дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчтой тендерийн үнийг 
бууруулахаар хэлэлцээ хийж болно. Хэрэв гэрээ нь шаардлага хангаж 
чадахгүй, дахин тендер шалгаруулалт явуулах бол гэрээний цар 
хүрээг өөрчлөх талаар анхаарч үзэж болно.
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2.64  Бүх тендерээс татгалзах, шинээр тендерийн санал ирүүлэхийг 
хүсэх эсхүл хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчтой 
хэлэлцээ хийхийн өмнө АХБ-наас урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх 
шаардлагатай.

Тайлбар гаргах
2.65  2.66 дугаар зүйлд заасны дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон 
тухай нийтэд мэдээлэхдээ, аливаа тендерт оролцогч өөрийн 
тендерийн санал сонгогдоогүй үндэслэлийг тодруулахыг хүсвэл энэ 
талаар зээлдэгчээс тайлбар хүсч болохыг зээлдэгч дурдана. Зээлдэгч 
нь тухайн тендерийн санал шалгараагүй шалтгааны тухай тайлбарыг 
зээлдэгчийн сонголтоор нэг бол бичгээр ба/эсвэл тайлбар өгөх 
уулзалтаар нэн даруй гаргаж өгнө. Уг тайлбар өгөх уулзалтад оролцох 
бүх зардлыг тайлбар хүссэн тендерт оролцогч өөрөө хариуцна.

Г. ОУӨТШ-ын өөрчилсөн хэлбэр

Импортын хөтөлбөртэй холбоотой үйл ажиллагаа
2.66  Хөтөлбөрийн зээлийн хөрөнгийг импортын сөрөг жагсаалтад 
үндэслэн эдийн засгийг бүхэлд нь хамарсан импортын хэрэгцээ, эсхүл 
импортын эерэг жагсаалтад үндэслэн аль нэг салбарын импортын 
хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд ашиглаж болно. Гол төлөв импортын 
сөрөг жагсаалтыг хэрэглэх нь зохимжтой хэдий ч түүнчлэн эерэг 
жагсаалтыг, тухайлбал, гадаад валют хомсхон байгаа, болон АХБ 
салбарын импортын хэрэгцээ хангагдсаныг баталгаажуулахыг зорьж 
байгаа үед хэрэглэж болно. Эрх бүхий барааны эерэг жагсаалтыг 
хэрэглэх хөтөлбөрийн зээлийн хувьд тухайн импорттой холбогдох 
бичиг баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай.

2.67  АХБ-ны ОУӨТШ-ын хэвшмэл горимыг хөтөлбөрийн зээлийн 
хүрээнд санхүүжих гэрээнд ашиглах шаардлагагүй. Олон улсын түүхий 
эд-барааны зах зээл дээр байнга худалддаг бараа (тухайлбал газрын 
тосны бүтээгдэхүүн ба бордоо)-ны хувьд, гадаад худалдаанд тохирох 
арилжааны хэвшмэл горимыг АХБ-ны санхүүжилтад хүлээн зөвшөөрч 
болно. Зарим онцлог түүхий эд-барааны санхүүжилтийг харилцан 
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тохиролцсон хамгийн их хувь хэмжээнд (нийт зээлийн дүнгийн 60%) 
хязгаарлаж болно. Хөтөлбөрийн зээл бүрт санал болгох худалдан 
авах ажиллагааны онцлог горимыг тухайн зээлдэгч ХГО-ны журамд 
АХБ-наас хийсэн үнэлгээнд үндэслэх бөгөөд зээлийн баримт бичигт 
энэ тухай тусгасан байна. Зээлдэгч, шаардлагатай бол, холбогдох 
байгууллагууд хөтөлбөрийн зээлийн хүрээнд дансны бүртгэл тооцоог 
нягт нямбай хөтөлж, хадгалах үүрэгтэй болно.

Түүхий эд-барааг худалдан авах ажиллагаа 
2.68  Үр тариа, малын тэжээл, хүнсний тос, түлш, бордоо болон 
металл зэрэг түүхий эд-барааны зах зээлийн үнэ нь тухайн үеийн 
эрэлт, нийлүүлэлтээс хамааран хэлбэлзэж байдаг. Эдгээрийн 
дийлэнх үнэ ханшийг түүхий эд-барааны албан ёсны зах зээл дээр 
тогтоодог. Худалдан авах ажиллагааг гол төлөв, нийлүүлэлтийн 
найдвартай байдлыг хангах үүднээс хэсэгчилсэн тоо хэмжээнд 
олон гэрээ байгуулах эрх олгох, эсвэл зах зээлийн таатай нөхцлийг 
давуугаар ашиглах, нөөцийн хэмжээг бага түвшинд байлгах үүднээс 
тодорхой хугацааны туршид олон удаа худалдан авахаар зохицуулна. 
Тогтмол хугацаанд тендерийн урилга илгээж байхын тулд урьдчилсан 
сонголтод тэнцсэн тендерт оролцогчийн жагсаалт гаргаж болно. 
Тендерт оролцогчийг бараа ачуулах үед эсхүл ачуулахын өмнө зах 
зээлийн үнэтэй уялдуулан үнээ тогтоож ирүүлэхийг урьж болно. 
Тендер хүчинтэй байх хугацааг аль болох хамгийн богино байхаар 
тогтооно. Зах зээл дээр үнэ нь байнга тодорхойлогддог түүхий 
эд-барааны хувьд нэг валютийг тендер шалгаруулалт ба төлбөр 
тооцоонд хэрэглэж болно. Валютыг тендерийн баримт бичигт дурдаж 
өгнө. Тендерийн баримт бичигт тендерийн саналыг факсаар эсвэл 
цахим хэрэгсэлээр ирүүлэхийг зөвшөөрч болох ба эдгээрийн аль ч 
тохиолдолд тендерийн баталгаа шаардахгүй байх, эсхүл урьдчилсан 
сонголтод тэнцсэн тендерт оролцогч нь байнгын тендерийн баталгааг 
тодорхой заасан хугацааны туршид хүчинтэй байхаар ирүүлж болно. 
Зах зээлийн практикт нийцсэн жишиг гэрээний нөхцөл болон загвар 
маягтыг ашиглана.

Давтан захиалга
2.69  Төсөлд анх төлөвлөсөн эд зүйлсийг олон улсын өрсөлдөөнт 
тендер шалгаруулалтын аргаар худалдан авсаны дараа төслийн 
шаардлагаар ижил эд зүйлсийг нэмэлт тоо хэмжээгээр нэн яаралтай 
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авах хэрэгцээ үүссэн, мөн шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр нь бэлэн 
байгаа тохиолдолд, олон улсын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтыг 
бүрэн хэмжээнд зохион байгуулснаар давуу байдал олж авахгүй гэдэг 
нь тодорхой байгаа бол давтан захиалах аргаар нэмэлт эд зүйлсийг 
худалдан авж болно.39 Энэ горимын хүрээнд зөвхөн анхны захиалгын 
хувьд ирүүлсэн тендер нь шаардлага хангасан тендерт оролцогчийг 
тендер шалгаруулалтад урих бөгөөд хэрэв шаардлага хангасан 
тендерт оролцогчийн тоо хэт олон байгаа бол зөвхөн хамгийн сайн 
үнэлэгдсэн таван оролцогчийг урина.

39 Мөн 3.6(a) дугаар зүйлийг үзнэ үү.



III.  Худалдан авах 
ажиллагааны бусад 
арга

Ерөнхий зүйл

3.1 Энэ бүлэгт олон улсын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт 
(ОУӨТШ)-ыг худалдан авах ажиллагааны хамгийн хэмнэлттэй, үр 
ашигтай арга бус байх, мөн бусад аргыг илүү тохиромжтой гэж үзсэн 
тохиолдолд хэрэглэж болох худалдан авах ажиллагааны аргуудын 
талаар тодорхойлсон болно.40 ОУӨТШ-аас бусад худалдан авах 
ажиллагааны аргыг хэрэглэх тохиолдолд, дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бараа болон ажлын гэрээнд давуу эрхийн зөрүүтэй холбоотой АХБ-ны 
бодлогыг баримтлахгүй. Энэ бүлгийн 3.2–3.7 дугаар зүйлд түгээмэл 
хэрэглэгддэг аргуудыг ач холбогдлын хувьд буурах дарааллаар, бусад 
зүйлд онцгой нөхцөл байдалд хэрэглэгддэг аргуудыг тодорхойлсон 
болно.

Олон улсын хязгаарлагдмал тендер 
шалгаруулалт

3.2 Олон улсын хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт (ОУХТШ) 
гэдэг нь мөн чанартаа нээлттэй зарлахгүйгээр, шууд урилгыг 
илгээдэг ОУӨТШ болно. ОУХТШ-ыг (а) зөвхөн нийлүүлэгчдийн тоо нь 
хязгаарлагдмал, (б) гэрээний хэмжээ нь ОУӨТШ-ын аргаар гадаадын 
нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийн сонирхлыг татахуйц хангалттай том бус, 

40 ОУӨТШ-ын горимд үл нийцүүлэх зорилгоор гэрээг жижиглэн хувааж болохгүй; гэрээг 
жижиг багцад хуваах саналд АХБ-наас урьдчилан зөвшөөрөл авах шаардлагатай.



38 Худалдан авах ажиллагааны журам

эсхүл (в) ОУӨТШ-ын горимыг бүрэн хэмжээнд ашиглахаас татгалзах 
үндэслэл бүхий бусад онцгой шалтгаан байгаа тохиолдолд хэрэглэхэд 
тохиромжтой худалдан авах ажиллагааны арга байж болно. ОУХТШ-
ын хүрээнд зээлдэгч нь үнийн өрсөлдөөнийг бүрдүүлэхэд хангалттай 
тооны боломжит нийлүүлэгчдийн жагсаалт гаргаж, тендерийн санал 
ирүүлэхийг хүсэх бөгөөд зөвхөн хязгаарлагдмал тооны нийлүүлэгчтэй 
байгаа тохиолдолд тэдгээр бүх нийлүүлэгчийг уг жагсаалтад оруулна. 
ОУХТШ-ын үед тендерийн үнэлгээнд дотоодын давуу эрхийг 
ашиглахгүй. Тендерийг зарлах, давуу эрх олгохоос бусад бүх нөхцөлд 
ОУӨТШ-ын горимыг, түүнчлэн 2.60 дугаар зүйлд заасны дагуу 
гэрээний эрх олгосон тухай нийтэд мэдээлэх нөхцлийг хэрэглэнэ.

Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт

3.3 Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (ДӨТШ) гэдэг нь 
зээлдэгч орны засгийн газрын худалдан авах ажиллагаанд гол төлөв 
ашиглагддаг өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын горимыг хэлэх 
бөгөөд шинж чанар, цар хүрээний хувьд олон улсын өрсөлдөөн 
өрнүүлэх магадлал багатай бараа, ажил худалдан авахад хамгийн 
тохиромжтой арга болно. АХБ-ны санхүүжилт бүхий худалдан авах 
ажиллагаанд хэрэглэхийг зөвшөөрөхийн тулд хэмнэлттэй, үр ашигтай, 
ил тод байдал болон энэ журмын 1 дүгээр бүлгийн заалттай бүрэн 
нийцэж байгааг баталгаажуулах зорилгоор энэ аргыг хянан үзэж, 
өөрчлөлт оруулна.41 Гадаадын тендер оролцогч нь (а) гэрээний үнийн 
дүн бага, (б) ажил нь газарзүйн хувьд таран байршсан эсхүл урт цаг 
хугацаа шаардсан, (в) хөдөлмөр зарцуулалт ихтэй, (г) бараа, ажлыг 
олон улсын зах зээлээс доогуур үнээр дотооддоо нийлүүлж, гүйцэтгэх 
боломжтой гэсэн үндэслэлээр сонирхохгүй байх магадлалтай 
худалдан авах ажиллагаанд ДӨТШ нь хамгийн тохиромжтой арга 
байж болно. Мөн ОУӨТШ явуулахад шаардагдах захиргааны болон 
санхүүгийн зардал нь түүний үр ашгаас илэрхий давсан тохиолдолд 
ДӨТШ-ын аргыг хэрэглэж болно.

3.4 Тендер шалгаруулалтын зарыг үндэсний хэвлэл, албан ёсны 
сэтгүүл эсхүл чөлөөтэй нэвтэрч болох цахим хуудсанд байршуулах 
зэргээр хязгаарлагдмал хүрээнд нийтэд мэдээлж болно. Тендерийн 

41 Хэрэв өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай санхүүжилтийн гэрээнд тусгана.
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баримт бичгийг зөвхөн зээлдэгч орны үндэсний хэл (эсхүл зээлдэгч 
орны бизнесийн үйл ажиллагаанд улс даяар өргөн дэлгэр хэрэглэгддэг 
хэл) дээр бэлтгэж болох ба зээлдэгч орны валютыг гол төлөв тендер 
шалгаруулалт, төлбөр тооцооны зорилгоор ашигладаг. Үүнээс гадна 
тендерийн баримт бичигт тендерийн саналыг хэрхэн ирүүлэх, үнийг 
хэрхэн санал болгох болон тендерийн санал ирүүлэх газар, хугацааны 
талаар тодорхой зааварчилгааг тусгана. Тендерт оролцогчдод 
тендерийн санал бэлтгэж ирүүлэхэд хүрэлцэхүйц хангалттай хугацаа 
олгоно. Тендерт оролцогчоос боломжит үнийн санал авахын тулд 
хангалттай өрсөлдөөнийг өрнүүлэх нөхцлийг хангах ёстой бөгөөд 
үнэн зөв, тодорхой аргачлалын дагуу тендерийн үнэлгээ хийж, гэрээ 
байгуулах эрх олгох тухай тендерийн баримт бичигт тусгаж өгөх зэрэг 
горимыг бүх оролцогчдод хүргэх бөгөөд өөрийн эрх ашигт тохируулан 
дур зоргоор ашиглах ёсгүй. Мөн горимд тендерийн саналыг нийтийн 
өмнө нээх, тендерийн үнэлгээний үр дүн, гэрээ байгуулах эрх олгох 
тухай нийтлэх болон тендерт оролцогч гомдол гаргахтай холбоотой 
заалтуудыг оруулна. Хэрэв гадаадын компани эдгээр нөхцлийн дагуу 
тендер шалгаруулалтад оролцохыг хүсвэл үүнийг зөвшөөрнө.

Харьцуулалтын арга

3.5 Харьцуулалт гэдэг нь өрсөлдөөнт үнийг баталгаажуулах үүднээс 
хамгийн багадаа гурав болон түүнээс дээш тооны хэд хэдэн нийлүүлэгч 
(барааны хувьд), эсхүл гүйцэтгэгчээс (барилгын ажлын хувьд) 
ирүүлсэн үнийн саналыг харьцуулдаг худалдан авах ажиллагааны 
нэг арга бөгөөд худалдаанд бэлэн зарагдаж байгаа бараа, эсвэл бага 
өртөгтэй, стандарт техникийн үзүүлэлт бүхий түүхий эд-бараа, эсхүл 
бага өртөгтэй, энгийн барилгын ажлыг худалдан авахад тохиромжтой 
байдаг. Үнийн санал ирүүлэх хүсэлтэд тухайн барааны тодорхойлолт, 
тоо хэмжээ эсхүл тухайн ажлын техникийн тодорхойлолт болон 
нийлүүлэх (эсхүл гүйцэтгэж дуусгах) шаардлагатай хугацаа, газрыг 
дурдана. Үнийн саналыг албан бичгээр, факсаар эсхүл цахим 
хэрэгслээр ирүүлж болно. Үнийн саналыг үнэлэхдээ нээлттэй тендер 
шалгаруулалтын адил зарчим баримтална. Хүлээн зөвшөөрсөн 
саналд тавих нөхцлийг худалдан авах захиалга эсвэл хураангуйлсан 
гэрээнд тусгана.
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Шууд гэрээлэх

3.6 Шууд гэрээлэх гэдэг нь өрсөлдөөнгүйгээр (нэг эх үүсвэрээс) 
гэрээлэх ажиллагаа бөгөөд дараах нөхцөлд хэрэглэхэд тохиромжтой:

(a) ОУӨТШ-ын горимоор гэрээ байгуулах эрх нь олгогдсон бөгөөд 
одоо хэрэгжиж байгаа гэрээний хувьд нэмэлт эд зүйлс шаардагдаж 
болно. Энэ тохиолдолд илүү сайн санал авах боломжгүй, эсхүл 
төлөх үнэ нь анхны үнээс хэтрэхгүй гэдгийг АХБ-д бүрэн нотлох 
ёстой. Нэмэлт тоо хэмжээ нь анхны тоо хэмжээний 30%-аас 
хэтрэхгүй байх тохиолдолд анхны захиалгаас хойш 18 сарын 
дотор давтан захиалга хийж болно. 

(б) Тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн стандарт нь одоо 
хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмжтэй тохирч байвал анхны 
нийлүүлэгчээс нэмж худалдан авах үндэслэл болж болно. Ийм 
үндэслэлээр худалдан авахдаа, анх авсан тоног төхөөрөмж нь 
тохиромжтой байх, шинэ эд зүйлийн тоо нь одоо байгаагаас 
цөөн байх, үнийн хувьд боломжийн байх шаардлагатай бөгөөд 
өөр үйлдвэрлэгчийн, эсхүл эх үүсвэрийн тоног төхөөрөмжийн 
боломжит давуу талыг харгалзан үзэж, үүнийг АХБ-наас хүлээн 
зөвшөөрөх үндэслэлээр татгалзсан байвал зохино.

(в) Шаардлагатай тоног төхөөрөмж нь оюуны өмчийн эрхээр 
баталгаажсан бөгөөд түүнийг зөвхөн нэг эх үүсвэрээс авах 
боломжтой бол.

(г) Зураг төсөл хариуцсан гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэлийн баталгааны 
нөхцөл болгож чухал голлох эд зүйлсийг тодорхой нэг 
нийлүүлэгчээс худалдан авахыг шаардсан бол.

(д) Гэрээлэх барилгын ажил нь өмнөх эсхүл одоо явагдаж буй ажлын 
бодит үргэлжлэл бөгөөд өмнөх гүйцэтгэгчийг авч ажиллуулах нь 
илүү хэмнэлттэй бөгөөд ажлын чанарын хувьд үр дүнтэй гэдэг 
нь илэрхий байгаа тохиолдолд.

(е) Байгалийн гамшиг гэх мэт онцгой нөхцөл байдал үүссэн 
тохиолдолд.

3.7 Гэрээнд гарын үсэг зурсаны дараа, зээлдэгч нь англи хэлээр 
хэвлэгддэг сонин эсхүл нийтэд танигдсан, чөлөөтэй нэвтэрч болох 
англи хэл дээрх цахим хуудсанд гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний үнэ, 
үргэлжлэх хугацаа, хамрах цар хүрээний хураангуйг нийтэлнэ. Ийм 
нийтлэлийг өмнөх хугацааг хамруулан нэгдсэн хүснэгт хэлбэрээр 
улирал тутамд гаргаж болно. 
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Дотоод хүчин чадлыг ашиглах

3.8 Дотоод хүчин чадлыг ашиглах гэдэг нь зээлдэгч өөрийн ажиллах 
хүч, тоног төхөөрөмжийг ашиглан42 барилга угсралтын ажлыг 
гүйцэтгэхийг хэлэх бөгөөд зарим төрлийн барилгын ажилд хэрэглэж 
болох цорын ганц практик арга байж болно. Дотоод хүчин чадлыг 
ашиглах аргыг дараах нөхцөлд хэрэглэж болно. Үүнд:

(a) хийгдэх ажлын тоо хэмжээг урьдчилан тооцоолох боломжгүй 
бол;

(б) гүйцэтгэх ажил нь бага хэмжээний, олон газар тархан байршсан 
буюу алслагдсан бөгөөд улмаар мэргэжлийн барилгын 
компаниуд боломжит үнээр өрсөлдөх бололцоогүй;

(в) тухайн ажлыг одоо явагдаж байгаа үйл ажиллагааг 
тасалдуулалгүйгээр гүйцэтгэх шаардлагатай;

(г) зайлшгүй шалтгаанаар ажил тасалдан зогсох эрсдэлийг гүйцэтгэгч 
бус, харин зээлдэгч хариуцах нь илүү тохиромжтой бол; эсхүл

(д) яаралтай анхаарал шаардсан онцгой байдал үүссэн тохиолдол 
зэрэг болно.

Мэргэжлийн байгууллагаас худалдан авах 

3.9 Нийлүүлэлт хийдэг тусгай мэргэжлийн байгууллагуудаас тэдний 
өөрсдийн горимын дагуу шууд худалдан авах нөхцөл байдал үүсч 
болох ба энэ нь (а) гол төлөв боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт 
зориулан худалдаанд бэлэн зарагдаж байгаа бараанаас цөөн тоогоор 
авах бол; (б) хязгаарлагдмал тооны нийлүүлэгчтэй вакцин, эм зэрэг 
төрөлжсөн бүтээгдхүүнийг худалдан авахад хамгийн тохиромжтой 
арга зам байж болно.

42 Удирдлага, санхүүгийн хувьд бие даасан төрийн эзэмшлийн барилгын нэгжийг 
дотоод хүчин чадлыг ашигладаг нэгж гэж үзнэ. “Дотоод хүчин чадлыг ашиглах” 
гэдгийг өөрөөр “шууд ажиллах хүч”, “байгууллагын хүчин чадлыг ашиглах” эсхүл 
“шууд ажил” гэж нэрлэдэг.
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Худалдан авах ажиллагааны байгууллага

3.10 Шаардлагатай зохион байгуулалт, нөөц боломж, туршлага 
дутагдах үед, зээлдэгч нь (эсхүл АХБ-наас шаардсанаар) худалдан 
авах ажиллагаагаар мэргэшсэн компанийг өөрийн төлөөлөгчөөр 
хөлслөн ажиллуулж болно. Уг төлөөлөгч нь санхүүжилтийн гэрээ 
болон энэ журамд заасан, тухайлбал АХБ-ны ТЖББ-ийг хэрэглэх, 
хяналт тавих, бичиг баримтжуулалт зэрэг худалдан авах ажиллагааны 
бүх горим дүрмийг мөрдөнө. Энэ нь НҮБ-ын байгууллагууд худалдан 
авах ажиллагааны төлөөлөгчөөр ажиллахад мөн адил хамаарна.43 
Сэргээн барих, засах, сайжруулах зэрэг олон төрлийн ажилтай гэрээ 
болон онцгой байдлын үед шинээр барилга барих эсхүл олон жижиг 
гэрээтэй тохиолдолд менежментийн компанийг ижил нөхцлөөр 
хөлслөн ажиллуулж болно.

Хянан шалгах байгууллага

3.11 Барааг ачуулахын өмнө шалгаж, импортын гэрчилгээ олгох нь 
ялангуяа импортын том хөтөлбөртэй оронд зээлдэгчийг эрсдлээс 
хамгаалах нэг арга хэмжээ мөн. Хянан шалгах, гэрчилгээ олгох үйл 
ажиллагаа нь чанар, тоо хэмжээ, үндэслэлтэй үнэ зэргийг хамрана. 
Өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын горимоор худалдан авсан 
импортын бараанд үнийг баталгаажуулахгүй, харин зөвхөн чанар, 
тоо хэмжээнд баталгаажуулалтыг хийнэ. Гэхдээ ОУӨТШ-ын аргаар 
худалдан аваагүй импортын бараанд үнийн баталгаажуулалтыг 
нэмж хийж болно. Хянан шалгах байгууллагад энгийн үед барааны 
үнэ өртөгт ногдох хэмжээг үндэслэн төлбөрийг хийнэ. ОУӨТШ-ын 
хүрээнд тендерийн саналыг үнэлэхэд импортын барааны гэрчилгээ 
олгох зардлыг харгалзахгүй.

43 Худалдан авах ажиллагааны байгууллага ба хянан шалгах байгууллагыг сонгохдоо 
“Азийн Хөгжлийн Банк ба түүний зээлдэгч зөвлөхийг ашиглах журам”-ыг хэрэглэнэ. 
Худалдан авах ажиллагааны байгууллага ба хянан шалгах байгууллагыг авч 
ажиллуулах зардал, төлбөрийг АХБ-наас санхүүжүүлэх боломжтой хэмээн 
санхүүжилтийн гэрээнд тусгасан бол сонгон шалгаруулах, ажиллуулах нөхцлийг  
АХБ зөвшөөрсөн байх ёстой.
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Санхүүгийн зуучлагчдад олгосон зээлийн 
хүрээнд хийгдэх худалдан авах ажиллагаа

3.12 Санхүүжилтийг хувь хүн, хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, жижиг 
дунд үйлдвэр эсхүл улсын секторт дэд төслийг хэсэгчлэн санхүүжүүлэх 
зорилго бүхий бие даасан арилжааны байгууллага гэх мэт ашиг хүртэгч 
нарт дамжуулан зээлдүүлэн, хөдөө аж ахуйн зээлийн байгууллага 
эсхүл хөгжлийн санхүүгийн компани зэрэг зуучлагч байгууллагад 
олгож байгаа тохиолдолд уг санхүүжилтээс ашиг хүртэгч холбогдох 
этгээд нь худалдан авах ажиллагааг АХБ-наас хүлээн зөвшөөрснөөр 
хувийн хэвшлийн буюу арилжааны тогтсон жишгийн дагуу зохион 
байгуулна. Гэвч, энэ тохиолдолд, том овор хэмжээний нэг зүйлийг 
эсхүл олон тооны ижил барааг бөөнөөр багцлан худалдан авах бол 
ОУӨТШ-ын аргыг худалдан авах ажиллагааны хамгийн тохиромжтой 
аргад тооцож болно.

Барих, өмчлөх, ашиглах (БӨА)/Барих, 
ашиглах, шилжүүлэх (БАШ)/Барих, өмчлөх, 
ашиглах, шилжүүлэх (БӨАШ), концессийн 
гэрээ ба хувийн хэвшлийн ижил төстэй 
хэлэлцээрийн хүрээнд хийгдэх худалдан авах 
ажиллагаа

3.13 АХБ-наас хувийн хэвшилд Засгийн газрын баталгаагүйгээр 
зээл олгох тохиолдолд АХБ ОУӨТШ-ын горимыг хэрэглэхийг албадан 
шаардахгүй, гэхдээ худалдан авах ажиллагааны горимд ил тод 
байдлаар, аль болох өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын горимыг 
хэрэглэх, мөн тухайн бараа, ажлыг уг төсөлд нийцүүлэн эрх бүхий 
улсаас худалдан авах нь АХБ-ны шаардлагад нийцсэн байхыг 
зээлдэгчээс шаардана. БӨА/БАШ/БӨАШ44 ба ижил төстэй төслийг 
санхүүжүүлэхэд АХБ оролцож байгаа тохиолдолд дор дурдсан 
худалдан авах ажиллагааны аргаас аль нэгийг нь сонгож хэрэглэнэ:

44 БӨА  =  барих, өмчлөх, ашиглах; БАШ  =  барих, ашиглах, шилжүүлэх, БӨАШ  =  барих, 
өмчлөх, ашиглах, шилжүүлэх.
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(a) БӨА/БАШ/БӨАШ эсвэл ижил төстэй төслийн хувьд энэ төсөл 
санхүүжүүлэгчийг сонгон шалгаруулахдаа ил тод байдал, 
ялангуяа өрсөлдөөнт шалгаруулалтын, АХБ-ны хүлээн 
зөвшөөрөхүйц горимыг баримтлах ёстой бөгөөд энэ горим 
нь санал болгож буй барилга байгууламжийн хүчин чадлын 
үзүүлэлт, хэрэглэгч ба худалдан авагчаас гарах зардал, барилга 
байгууламжийн элэгдлийн хугацаа зэрэг хамгийн хэмнэлттэй, 
үр ашигтай санал авах зорилго бүхий шалгуурын оновчтой 
хослолыг хангах боломжтой хэд хэдэн үе шатаас бүрдэж болно. 
Ийм байдлаар сонгогдсон төсөл санхүүжүүлэгч нь тухайн 
барилга байгууламжид шаардлагатай бараа, ажлыг эрх бүхий 
улсаас зохих горимын дагуу худалдан авах эрхтэй байна.

Эсхүл,

(б) Хэрэв төсөл санхүүжүүлэгчийг дээр дурдсан (а) дэд зүйлд 
зааснаар сонгон шалгаруулаагүй тохиолдолд, уг барилга 
байгууламжид шаардлагатай, АХБ-наас санхүүжүүлэх бараа, 
ажлыг эрх бүхий улсаас, ил тод байдлаар, АХБ-ны хүлээн 
зөвшөөрөх өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын горимын дагуу 
худалдан авна.

Гүйцэтгэлд суурилсан худалдан авах 
ажиллагаа

3.14 Үр дүнд суурилсан худалдан авах ажиллагаа гэж өөрөөр 
нэрлэгддэг гүйцэтгэлд суурилсан худалдан авах ажиллагаа45 
нь орцыг хэмжин тооцох уламжлалт аргаар бус, үр дүнг хэмжих 
аргаар төлбөр хийх гэрээний харилцааг бий болгодог өрсөлдөөнт 
худалдан авах ажиллагаа (ОУӨТШ ба ДӨТШ)-д хамаарна. Техникийн 
тодорхойлолтод гарах үр дүн, ямар үр дүнг хэрхэн хэмжих талаар 
тусгана. Тэдгээр үр дүн нь чанар, тоо хэмжээ болон найдвартай 
байдлын хувьд үйл ажиллагааны хэрэгцээг бүрэн хангахад 

45 АХБ-ны санхүүжилттэй төсөлд гүйцэтгэлд суурилсан худалдан авах ажиллагааг 
хэрэглэхдээ боломжит хувилбаруудын техникийн дүн шинжилгээний хангалттай 
үр дүнг харгалзах ба энэ талаар санхүүжилтийн гэрээнд тусгах эсхүл худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулах зөвшөөрлийг АХБ-наас урьдчилан 
баталгаажуулсан байх ёстой.
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чиглэгдэнэ. Чанарын зохих түвшинг хангасан гүйцэтгэлийн үр дүнгийн 
тоо хэмжээг үндэслэн төлбөрийг хийнэ. Үр дүн нь чанарын шаардлага 
хангаагүй бол төлбөр (эсхүл барьцаа мөнгө)-өөс суутгаж болох ба 
зарим тохиолдолд, чанарын шаардлагыг илүү өндөр түвшинд хангаж 
буй үр дүнд урамшуулал олгож болно. Тендерийн баримт бичигт орц 
болон гүйцэтгэгчийн үйлдвэрлэлийн аргын талаар ер нь тусгадаггүй. 
Гүйцэтгэгч нь хуримтлуулсан буюу батлагдсан туршлагадаа үндэслэн 
хамгийн тохиромжтой байх шийдлийг чөлөөтэй санал болгох эрхтэй 
ба тендерийн баримт бичигт заасан чанарын шаардлагыг зохих 
түвшинд хангасан болохыг нотолно.

3.15 Гүйцэтгэлд суурилсан худалдан авах ажиллагаа (эсвэл үр 
дүнд суурилсан худалдан авах ажиллагаа) нь (а) гүйцэтгэлийн үр дүнд  
үндэслэн төлбөр хийх үйлчилгээ; (б) зээлдэгч барилга байгууламжийн 
зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт, барилгын ажил (эсхүл сайжруулах) 
ба ашиглалтад хүлээлгэн өгөх ажиллагааг хариуцах; (в) барилга 
байгууламжийн зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт, барилгын ажил (эсхүл 
сайжруулах) ба ашиглалтад хүлээлгэн өгсөнөөс хойш шаардагдах 
хугацааны туршид түүний хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, засвар 
үйлчилгээ үзүүлэх46 гэх мэт нөхцлүүдтэй байж болно. Зураг төсөл, ханган 
нийлүүлэлт болон/эсхүл барилга угсралтын ажил шаардагдах нөхцөлд 
гол төлөв урьдчилсан сонголт явуулах шаардлагатай бөгөөд энэ журмын  
2.6 дугаар зүйлд заасан хоёр үе шаттай тендер шалгаруулалтыг 
хэрэглэнэ.

46 Ийм төрлийн худалдан авах ажиллагааны жишээг дурдвал: (i) үйлчилгээ худалдан 
авах тохиолдол: эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх, тухайлбал эмнэлэгт очиж үзлэг 
хийлгэх, тодорхой лабораторийн шинжилгээ өгөх зэрэг тусгай үйлчилгээнд төлбөр 
төлөх; (ii)  барилга байгууламж худалдан авах тохиолдол: зээлдэгчийн ажиллуулах 
дулааны цахилгаан станцын зураг төсөл, худалдан авалт, барилга угсралтын (эсвэл 
сайжруулах) ажлыг хийх болон ашиглалтад хүлээлгэн өгөх; (iii) барилга байгууламж 
болон үйлчилгээ худалдан авах тохиолдол: авто замын зураг төсөл, худалдан авалт, 
барилга угсралтын (эсхүл сайжруулах) ажлыг гүйцэтгэх болон барьж дууссанаас 
хойш 5 жилийн хугацаанд хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах болон завсар үйлчилгээ 
хийх гэх мэт орно.
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АХБ-ны баталгаатай зээлийн хүрээнд хийгдэх 
худалдан авах ажиллагаа

3.16 АХБ-наас өөр зээлдүүлэгчийн олгосон зээлийн эргэн төлөлтөд 
баталгаа гаргасан тохиолдолд уг зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
бараа, ажлыг хэмнэлт, үр ашигтайгаар, мөн энэ журмын 1.2 болон 1.5 
дугаар зүйлд дурдсан шаардлагыг хангах горимын дагуу худалдан авна.

Худалдан авах ажиллагаанд олон нийтийг 
оролцуулах

3.17 Төслийн тогтвортой байдлыг бий болгох буюу төслийн нийгэмд 
чиглэсэн тусгайлсан зорилтыг хангах үүднээс төслийн сонгож авсан 
тодорхой бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд (а) үйлчилгээ үзүүлэхэд орон 
нутгийн олон нийтийн бүлэг болон/эсхүл төрийн бус байгууллага 
(ТББ)-ыг оролцохыг урих, (б) орон нутгийн мэдлэг туршлага 
(ноү-хау), эд материалын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, (в) ихээхэн 
хөдөлмөр зарцуулалт болон бусад холбогдох технологийг ашиглах 
шаардлагатай бөгөөд эдгээр асуудлыг үр дүнтэй, АХБ-ны хүлээн 
зөвшөөрөх шаардлагын дагуу худалдан авах ажиллагааны горим, 
техникийн тодорхойлолт болон гэрээг багцлахад зохих ёсоор 
харгалзан тусгаж зохицуулна. Санал болгосон горим болон олон 
нийтийн оролцоотой хэрэгжүүлэх төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийг 
санхүүжилтийн гэрээнд тодорхой тусгах бөгөөд цаашид худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан  
АХБ-наас баталсан баримт бичигт нарийвчлан боловсруулсан байх 
ёстой.

Гамшиг ба онцгой байдлын тусламжийн 
хүрээнд хийгдэх худалдан авах ажиллагаа 

3.18 Гамшиг, онцгой байдлын тусламжийн хүрээнд бараа, ажил 
худалдан авах ажиллагааг нилээд уян хатан байдлаар зохион 
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байгуулна. ОУӨТШ-ын шаардлагыг ДӨТШ-ын түвшинд бууруулж, 
тендер шалгаруулалтын хугацааг богиносгож болно. Бараа худалдан 
авахдаа, тендер шалгаруулалтын хугацааг хамгийн бага буюу нэгээс 
хоёр долоо хоног байхаар тооцон ОУХТШ-ын горимыг баримтлана. 
Одоо хэрэгжиж байгаа зээл, буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 
гүйцэтгэгч, нийлүүлэгчтэй шууд гэрээлэлтийн аргаар инфляц, бодит 
нөхцөл байдлыг харгалзан тохируулга хийж одоогийн хүчин төгөлдөр 
гэрээний үнийг хэлэлцэн, шинэ гэрээг байгуулж болно. Үүний нэгэн 
адил, бусад хандивлагч байгууллагаас санхүүжүүлсэн төсөлд 
өрсөлдөөнөөр сонгон шалгаруулсан гүйцэтгэгч, нийлүүлэгчтэй АХБ-
ны санхүүжилт бүхий шинэ гэрээг шууд байгуулах боломжтой.





1 дүгээр хавсралт 
Худалдан авах ажиллагааны шийдвэрийг 
АХБ-наас хянах

Худалдан авах ажиллагааг товлох
1. АХБ нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
зээлдэгчийн санал болгосон худалдан авах ажиллагааны 
арга хэмжээг түүний санхүүжилтийн гэрээ болон энэ журамд 
нийцэж байгаа зорилгоор хянан үзнэ. Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө нь эхний 18 сараас доошгүй хугацааг 
хамарсан байна. Зээлдэгч нь төсөл хэрэгжүүлэх дараагийн  
18 сарын хугацааг хамарсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 
жил бүр эсхүл шаардлагатай үед шинэчилнэ. Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд аливаа өөрчлөлт оруулах бол АХБ-нд 
хүргүүлж, урьдчилан зөвшөөрөл авна.

Урьдчилан хянах
2. АХБ-наас урьдчилан хянах шаардлагатай бүх гэрээний47 хувьд:

(a) Урьдчилсан сонголт явуулах үед зээлдэгч нь урьдчилсан 
сонголтын урилга тараахаас өмнө урьдчилсан сонголтын урилга, 
урьдчилсан сонголтын баримт бичиг (урьдчилсан сонголтод 
оролцогчдод өгөх зааварчилгаа, чадварын шалгуур, маягтууд ба 
гэрээний цар хүрээг оролцуулан) гэх мэт шаардлагатай баримт 
бичгийн төслийг болон үнэлгээний аргачлалыг зарлан нийтлэхэд 
мөрдөх горимын танилцуулгын хамт АХБ-нд хүргүүлэх бөгөөд 
АХБ-ны хүсэлтийг үндэслэн дээр дурдсан горим, баримт 
бичигт зохих өөрчлөлт оруулна. Зээлдэгчийн хүлээн авсан 
өргөдлийг үнэлсэн тайлан, урьдчилан сонгохоор санал болгож 
буй оролцогчдын жагсаалтыг тэдгээрийн чадварын мэдээлэл 
ба урьдчилсан сонголтоос хасагдсан оролцогчдын шалгараагүй 

47 3.6 ба 3.7 дугаар зүйлд заасан шууд гэрээлэх аргаар худалдан авах гэрээний 
хувьд, зээлдэгч гэрээг албан ёсоор хэрэгжүүлэхээс өмнө техникийн тодорхойлолт 
ба гэрээний төслийн хуулбарыг АХБ-нд батлуулахаар хүргүүлнэ. Зөвхөн АХБ 
баталсан нөхцөлд тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх ба энэ зүйлийн (ж)-д заасан нөхцлийг 
хэрэгжүүлэх гэрээнд ашиглана.
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үндэслэлийн хамт, зээлдэгч энэ тухай шийдвэрийг оролцогчдод 
мэдээлэхээс өмнө, АХБ-нд санал авахаар хүргүүлэх бөгөөд АХБ-
ны хүсэлтийг үндэслэн зохих нэмэлт, хасалт эсхүл өөрчлөлтийг 
уг жагсаалтад оруулна.

(б) Тендерийн санал ирүүлэхийг урихаас өмнө, зээлдэгч нь 
тендерийн баримт бичгийн төслийг, тухайлбал тендерийн урилга; 
тендерийн үнэлгээ болон гэрээ байгуулах эрх олгох үндэслэлийг 
тусгасан тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа; гэрээний 
нөхцөл болон барилга угсралтын ажил, бараа нийлүүлэх 
эсхүл тоног төхөөрөмж суурилуулахад шаардагдах техникийн 
тодорхойлолт зэргийг тендер шалгаруулалтын талаар зарлан 
мэдээлэхэд мөрдөх горимын (урьдчилсан сонголт явуулаагүй 
тохиолдолд) хамт АХБ-д санал авахаар хүргүүлэх бөгөөд АХБ-
ны хүсэлтийг үндэслэн дээр дурдсан баримт бичигт зохих 
өөрчлөлт оруулна. Цаашид аливаа нэмэлт өөрчлөлт бүрийн 
талаар гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар бүхий боломжит оролцогчдод 
мэдэгдэхийн өмнө АХБ-наас зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

(в) Тендерийн саналыг хүлээн авч, үнэлгээ хийсний дараа, зээлдэгч 
нь гэрээ байгуулах эрх олгох эцсийн шийдвэр гаргахаас өмнө, 
тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас дөрвөн долоо хоногоос 
доошгүй хугацаанд хүлээн авсан тендерийн саналын үнэлгээ, 
харьцуулалтын дэлгэрэнгүй тайлан (хэрэв АХБ шаардсан бол 
АХБ-ны хүлээн зөвшөөрөх мэргэжилтний бэлтгэсэн)-г, гэрээ 
байгуулах эрх олгох зөвлөмж ба АХБ-наас шаардаж болох бусад 
мэдээллийн хамт АХБ-нд хүргүүлнэ. Хэрэв гэрээ байгуулах 
эрх олгох зөвлөмж нь санхүүжилтийн гэрээ болон/эсхүл 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд үл нийцсэн болох 
нь тогтоогдвол, АХБ энэ тухай зээлдэгчид нэн даруй мэдэгдэж, 
шалтгааныг тайлбарлана. Бусад тохиолдолд АХБ гэрээ 
байгуулах эрх олгох зөвлөмжид зөвшөөрөл олгоно. Зээлдэгч 
нь гэрээ байгуулах эрхийг зөвхөн АХБ-наас “татгалзах зүйлгүй” 
зөвшөөрөл авсаны дараа олгоно.

(г)  Зээлдэгч нь үнэлгээг дуусгах, зохих зөвшөөрөл авах болон гэрээ 
байгуулах эрх олгохын тулд тендер хүчинтэй байх хугацааг 
сунгах шаардлагатай тохиолдолд уг хугацаа нь дөрвөн долоо 
хоногоос илүү бол энэ тухай анхны сунгах хүсэлтэд, хугацаанаас 
үл хамаарах бол мөн дахин сунгах бүх хүсэлтэд АХБ-наас 
урьдчилан зөвшөөрөл авна.

(д) Хэрэв тендерийн үнэлгээний үр дүнг зарлан нийтэлсний 
дараа зээлдэгч тендерт оролцогчоос эсэргүүцэл эсхүл гомдол 
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хүлээн авбал тухайн гомдол, түүнд өгсөн зээлдэгчийн хариуны 
хуулбарыг АХБ-нд илгээн мэдээлнэ.

(e) Хэрэв эсэргүүцлийг судалж үзсэний үр дүнд зээлдэгч нь гэрээ 
байгуулах эрх олгох зөвлөмжөө өөрчилвөл уг шийдвэрийн 
үндэслэл ба шинэчилсэн үнэлгээний тайланг АХБ-нд хүргүүлж 
зөвшөөрөл авна. Зээлдэгч энэ журмын 2.60 дугаар зүйлд заасны 
дагуу гэрээ байгуулах эрх олголтыг дахин нийтэлнэ. 

(ё) АХБ-наас урьдчилсан зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд гэрээний 
нөхцөл нь тендерт санал болгохыг шаардсанаас эсхүл 
гүйцэтгэгчийн урьдчилсан сонголтод оролцохыг урьж байснаас 
ихээхэн зөрүүтэй байх ёсгүй.

(ж) Байгуулсан гэрээний гурван хувийг гэрээ байгуулах эрх олгосон 
даруйд АХБ-нд хүргүүлнэ. Хэрэв хэрэгжүүлэхээр санал 
болгосон эцсийн гэрээ нь өмнө АХБ-аар батлуулсан гэрээний 
төслөөс үлэмж зөрүүтэй, эсхүл гэрээ байгуулсаны дараа 
гэрээнд томоохон нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар санал болгосон 
тохиолдолд эдгээр санал болгож буй өөрчлөлтийг АХБ-нд 
хүргүүлж, урьдчилан зөвшөөрөл авна. 

(з) Үнэлгээний бүх тайланд худалдан авах ажиллагааны хураангуйг 
АХБ-наас гаргасан маягтын дагуу бэлтгэж хавсаргана. Гарын 
үсэг зурагдсан гэрээний хувийг хүлээн авмагц АХБ-наас гэрээний 
төрөл, үнийн дүнг шалгарсан оролцогчийн нэр, хаягийн хамт 
нийтэд мэдээлнэ.

3. Өөрчлөлт оруулах. Урьдчилан хянах шаардлагатай гэрээний 
хувьд, гэрээний гүйцэтгэлийн тогтоосон хугацааг нилээд урт 
хугацаагаар сунгах, тухайн гэрээний нөхцлөөс татгалзан өөрчлөх, 
тухайлбал тухайн гэрээний хүрээнд гэрээний анхны үнийг 15%-аас 
дээш хувиар нэмэгдүүлэх өөрчлөлт захиалга (нэн яаралтайгаас 
бусад тохиолдолд) гаргахын өмнө зээлдэгч нь санал болгож буй 
сунгалт, өөрчлөлт болон өөрчлөлт захиалгыг АХБ-нд хүргүүлж, 
холбогдох зөвшөөрөл авна. Хэрэв уг санал нь санхүүжилтийн гэрээ 
болон/эсхүл худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд үл нийцсэн 
болох нь тогтоогдвол АХБ энэ тухай зээлдэгчид нэн даруй мэдэгдэж, 
шалтгааныг тайлбарлана. Гэрээний бүх нэмэлт өөрчлөлтийн хувийг 
АХБ-нд хүргүүлж, баримтжуулна.

4. Орчуулга. ОУӨТШ-ын аргаар байгуулсан гэрээг англи хэл 
дээр үйлдэнэ. Өөр хэл дээр боловсруулагдсан бусад нэмэлт бичиг 
баримтыг (тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт гэх мэт) 
англи орчуулгын хамт хавсаргах ёстой.
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Дараа хянах ба (түүвэрлэн) дараа хянах
5. Зээлдэгч дараа хянах эсвэл (түүвэрлэн) дараа хянах 
шаардлагатай гэрээ бүрт холбогдолтой бүх бичиг баримтыг төсөл 
хэрэгжих хугацаанд болон төслийг хаасан өдрөөс хойш доод тал нь 
хоёр жилийн хугацаанд хадгална. АХБ болон түүний зөвлөхийн хянан 
шалгах эдгээр баримт бичигт гарын үсэг зурсан гэрээний эх хувь, 
санал бүрээр дүн шинжилгээтэй үнэлгээний тайлан, гэрээ байгуулах 
эрх олгох зөвлөмж зэргийг оруулах ба мөн үүгээр үл хязгаарлана. 
Цахим баримт бичгийн хувийг хэвлэн гаргаж, үйлдсэн байгууллагын 
гарын үсэг, тамгаар, эсхүл АХБ-ны хүлээн зөвшөөрөх бусад 
хэрэгслээр баталгаажуулж хадгална. Санхүүжилтийн гэрээнд өөрөөр 
заагаагүй бол дараа хянах тохиолдолд зээлдэгч нь гэрээ байгуулах 
эрх олгосон даруйд нь холбогдох шаардлагатай баримт бичгийг АХБ-
нд хүргүүлнэ. Дараа хянах (түүвэрлэн) тохиолдолд, зээлдэгч нь АХБ-
наас тодорхойлж өгсөн түүвэр гэрээнүүдтэй холбогдолтой баримт 
бичгүүдийг гаргаж, АХБ руу явуулах шаардлагатай. Санхүүжилтийн 
гэрээнд заасны дагуу харилцан тохиролцсон горимыг баримтлан 
бараа, ажил эсвэл үйлчилгээг худалдан аваагүйг АХБ тогтоосон бол 
энэ журмын 1.12 дугаар зүйлд зааснаар АХБ нь зүй бус худалдан 
авах ажиллагаа хэмээн зарлан мэдэгдэнэ. АХБ нь энэ шийдвэрийн 
үндэслэлийг зээлдэгчид нэн даруй мэдэгдэнэ. Хэрэв төлбөр 
хийгдсэнээс хойш зүй бус худалдан авах ажиллагааг зарласан 
тохиолдолд зээлдэгч зохих хэмжээний төлбөрийг АХБ-нд буцаан 
олгоно. Дараа хянах (түүвэрлэн) тохиолдолд, АХБ хяналтын энэ 
тогтолцоог урьдчилан хянах эсвэл дараа хянах тогтолцоогоор сольж 
өөрчлөх эрхийг эдэлнэ.



2 дугаар хавсралт 
Дотоодын давуу эрх

Дотоодод үйлдвэрлэсэн бараанд давуу эрх олгох
1. Зээлдэгч нь АХБ-тай тохиролцсоны дагуу олон улсын өрсөлдөөнт 
тендер шалгаруулалт (ОУӨТШ)-ын горимын дагуу тендерийн саналыг 
үнэлэхдээ зээлдэгч оронд үйлдвэрлэсэн тодорхой нэрийн бараа 
санал болгосон тендерийн саналд бусад улсад үйлдвэрлэсэн ижил 
төрлийн бараа санал болгосон тендерийн саналтай харьцуулах үед 
давуу эрхийн зөрүүг тооцно. Энэ тохиолдолд дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бараанд тооцох давуу эрх, уг давуу эрхийг ашиглах эрх бүхий 
тендерийн саналыг тогтооход шаардлагатай мэдээллийг тендерийн 
баримт бичигт тодорхой тусгаж өгнө. Үйлдвэрлэгч эсхүл нийлүүлэгч 
этгээдийн улсын харьяалал нь ийм эрх бүхий байх нөхцөл болохгүй. 
Тендерийн саналыг үнэлж харьцуулахад дор дурдсан аргачлал, үе 
шатыг баримтлана.

2. Харьцуулалт хийхдээ шаардлага хангасан бүх тендерийн саналыг 
дараах гурван бүлэгт ангилна:

(a) А бүлэг: Зөвхөн зээлдэгч улсад үйлдвэрлэсэн бараа санал 
болгосон тендерийн саналын хувьд, хэрэв (i) хөдөлмөр, түүхий 
эд материал болон зээлдэгч улсын дотоодоос нийлүүлэх хэсэг 
нь санал болгож байгаа бүтээгдэхүүний үйлдвэр (EXW)-ийн 
үнийн 30 буюу түүнээс дээш хувийг бүрдүүлж байгаа, (ii) эдгээр 
барааг үйлдвэрлэж угсрах үйлдвэрийн газар нь тухайн барааны 
үйлдвэрлэл, угсралтын ажлыг наад зах нь тендерийн санал 
ирүүлэх үеэс хийж эхэлсэн гэдгийг тендерт оролцогч АХБ ба 
зээлдэгчид нотолсон бол.

(б) Б бүлэг: Зээлдэгч улсад үйлдвэрлэсэн бараа санал болгосон 
бусад бүх тендерийн санал.

(в) В бүлэг: Өмнө нь импортоор оруулж ирсэн эсхүл шууд оруулж 
ирэх, гадаадад үйлдвэрлэсэн бараа санал болгосон тендерийн 
санал.

3. А ба Б бүлэгт хамаарах тендерийн саналын барааны үнэд 
дотоодын зах зээлээс худалдан авсан эсвэл импортоор оруулж 
ирсэн үндсэн материал, бүрэлдэхүүн хэсэгт төлсөн болон төлөх бүх 
төрлийн гаалийн татвар, бусад татвар, хураамжийг нэмж, харин бэлэн 
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бүтээгдэхүүнд ногдуулах худалдааны ба түүнтэй адилтгах татвар 
хураамжийг хасч тооцно. В бүлэгт хамаарах тендерийн саналын 
барааны үнэ нь төлсөн эсхүл төлөх гааль болон бусад импортын 
татварыг хасч тооцсон CIF эсхүл CIP (хүргэх газар) үнэд суурилна.

4. Эхний шатанд бүлэг тус бүрт бүх тендерийн саналыг үнэлж 
харьцуулан, бүлэг бүрийн хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн 
саналыг тодорхойлно. Эдгээр хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн 
саналыг хооронд нь харьцуулах ба уг харьцуулалтын дүнд А эсхүл 
Б бүлгийн тендерийн санал хамгийн сайн гэж үнэлэгдвэл тухайн 
тендерийн саналыг гэрээ байгуулахаар сонгоно.

5. Дээрх 4 дүгээр зүйлд заасан харьцуулалтын дүнд хамгийн 
сайн үнэлэгдсэн тендерийн санал нь В бүлгийн тендерийн санал 
байх тохиолдолд энэ саналыг А бүлгийн хамгийн сайн үнэлэгдсэн 
тендерийн саналтай дахин харьцуулах ба зөвхөн уг харьцуулалтыг 
үргэлжлүүлэн хийх зорилгоор В бүлгийн тендерийн саналд санал 
болгож буй барааны үнэлэгдсэн үнэ дээр тендерийн CIF эсхүл CIP 
үнийн 15%-тай тэнцэх мөнгөн дүнг нэмж тооцно. Энэхүү сүүлийн 
харьцуулалтаар хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн тендерийн саналыг 
тодорхойлж сонгоно.

6. Тоног төхөөрөмжийн салангид хэсгүүдийг нэг гэрээнд багцлан 
нэгтгэсэн, эсхүл олон тооны эд зүйлсийг нэг тендерт багцалсан нэг 
хариуцлага бүхий нийлүүлж суурилуулах эсвэл түлхүүр гардуулах48 
гэрээний хувьд давуу эрхийн зөрүүг нийт багцад нь бус, харин тухайн 
багцийн зөвхөн дотоодод үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмжид тооцно. 
Гадаадаас санал болгосон тоног төхөөрөмжийн үнийг CIF эсхүл CIP 
нөхцлөөр, дотоодоос санал болгосон тоног төхөөрөмжийн үнийг EXW 
(худалдааны болон түүнтэй адилтгах татвар хураамжийг тооцохгүй) 
нөхцлөөр тогтоох ба зураг төсөл, ажил, суурилуулах, хяналт тавих зэрэг 
бусад бүх бүрэлдэхүүн хэсгийг тусад нь тооцно. Тендерийн саналуудыг 
А, Б, В бүлэгт ангилахгүй. Тендерийн саналыг харьцуулахдаа тоног 
төхөөрөмжийг гадаадаас санал болгосон тендерийн санал бүрийн 
зөвхөн CIF эсхүл CIP үнийг 15%-аар нэмэгдүүлж тооцно. Тухайн 
багцад багтсан аливаа дагалдах үйлчилгээ болон ажилд давуу эрхийг 
хэрэглэхгүй.

48 Эдгээр заалтууд нь зөвхөн тендерийн үнээс гаалийн татварыг хасч тооцсон болон 
импортийн барааны үнийг CIF эсхүл CIP нөхцлөөр тогтоосон тохиолдолд үйлчилнэ.
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Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрх олгох
7. ОУӨТШ-ын аргад үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох ажлын 
гэрээний хувьд, эрх бүхий зээлдэгч нь АХБ-тай тохиролцсоны дагуу 
дотоодын гүйцэтгэгчдэд49 7.5%-ийн давуу эрхийн зөрүүг дараах 
нөхцлийг харгалзан олгож болно:

(a) Зээлдэгчийн тогтоосон буюу АХБ-наас зохих зөвшөөрөл олгосон 
ангилалын дагуу аль нэг гүйцэтгэгч эсхүл бүлэг гүйцэтгэгчийн 
хувьд дотоодын давуу эрх эдлэх боломжтой эсэхийг тогтоохдоо 
уг давуу эрхийг хүссэн гүйцэтгэгчээс чадварын шаардлагын 
мэдээллийн50 хэсэг болгож өмчлөлийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл ирүүлэхийг шаардана. Тендерийн үнэлгээ, 
харьцуулалтад хэрэглэх давуу эрх, түүний аргачлалыг тендерийн 
баримт бичигт тодорхой тусгана.

(a) Зээлдэгч нь тендерийн санал хүлээн авч, хянан үзсэний дараа, 
шаардлага хангасан тендерийн саналыг дараах бүлэгт ангилан 
хуваана.
(i) А бүлэг: Давуу эрх эдлэх эрхтэй дотоодын гүйцэтгэгчээс 

санал болгосон тендерийн санал.
(ii) Б бүлэг: Бусад гүйцэтгэгчээс санал болгосон тендерийн санал.

8. Тендерийн саналыг үнэлж, харьцуулах зорилгоор Б бүлэгт 
хамаарах гүйцэтгэгчээс хүлээн авсан тендерийн үнэ дээр тухайн 
тендерийн үнийн 7.5%-тай тэнцэх мөнгөн дүнг нэмж тооцно.

49 Зөвхөн эрх бүхий улс орны дотоодын гүйцэтгэгчдэд давуу эрх олгож болно.
50 Урьдчилсан сонголт явуулах болон/эсхүл тендер шалгаруулах үе шатанд.



3 дугаар хавсралт 
Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа

Зорилго
1. Энэхүү хавсралт нь АХБ-ны санхүүжилт бүхий худалдан авах 
ажиллагаанд оролцох хүсэлтэй байгаа боломжит тендерт оролцогчдод 
зориулсан зааварчилгаа болно.

Худалдан авах ажиллагаанд хүлээх хариуцлага
2. Төслийн хэрэгжилт, түүнчлэн төслийн хүрээнд худалдан 
авсан бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөр тооцоог зээлдэгч дангаар 
хариуцна. АХБ нь оролцогч тал болохын хувьд, өөрийн Дүрэмд 
заасан шаардлагын дагуу зөвхөн зардал гарсан үед АХБ-ны 
санхүүжилтийн хөрөнгөөс төлбөр хийгдсэнийг баталгаажуулах ёстой. 
Зөвхөн зээлдэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хөрөнгийн зарцуулалт 
хийгдэнэ. Зээлдэгч санхүүжилтийн гэрээ болон/эсхүл худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хөрөнгийг ашигласныг нотлох 
нэмэлт баримтыг мөнгө хүссэн өргөдлийн хамт хүргүүлнэ. Төлбөрийг 
(а) өөрийн эх үүсвэрээс гүйцэтгэсэн төлбөрийг зээлдэгчид нөхөн 
санхүүжүүлэхийн тулд, (б) гуравдагч тал (ихэвчлэн нийлүүлэгч эсхүл 
гүйцэтгэгч)-д шууд, эсвэл (в) арилжааны банкны аккредитивээр 
баталгаажсан захидалд үндэслэсэн зардалд зориулж арилжааны 
банкинд тус тус хийж болно.51 Энэ журмын 1.2 дугаар зүйлд онцлон 
заасны дагуу, зээлдэгч нь худалдан авах ажиллагааг хууль ёсны 
дагуу хариуцан ажиллана. Зээлдэгч нь тендер шалгаруулалтад 
урих, тендерийн саналыг хүлээн авах, үнэлэх болон гэрээ байгуулах 
эрх олгоно. Гэрээг зээлдэгч болон нийлүүлэгч эсхүл гүйцэтгэгчийн 
хооронд байгуулна. АХБ нь гэрээнд оролцогч тал болохгүй.

АХБ-ны үүрэг
3. Энэ журмын 1.11 дүгээр зүйлд заасны дагуу, АХБ нь худалдан 
авах ажиллагааг харилцан тохиролцсон журмын дагуу явуулж байгааг 

51 АХБ-ны зарцуулалтын горимын дэлгэрэнгүй тайлбарыг Зээлийн зарцуулалтын 
гарын авлагад тусгасан болно. (АХБ-ны www.adb.org цахим хуудсаас үзэх).
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баталгаажуулах үүднээс худалдан авах ажиллагааны горим, баримт 
бичиг, тендерийн үнэлгээ, гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж болон 
гэрээг хянана. Том гэрээний хувьд, АХБ 1 дүгээр хавсралтанд заасны 
дагуу баримт бичгийг тарааж гаргахын өмнө урьдчилан хянадаг. Мөн 
худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх аль ч шатанд (гэрээ байгуулах 
эрхийг олгосны дараа ч гэсэн) тохиролцсон горимыг аливаа чухал 
асуудалд баримтлаагүй болохыг АХБ тогтоовол 1.12 дугаар зүйлд  
заасны дагуу зүй бус худалдан авах ажиллагааг АХБ зарлаж болно. 
Гэхдээ зээлдэгч нь АХБ-наас “татгалзах зүйлгүй” зөвшөөрөл авсаны 
дараа гэрээ байгуулах эрх олгосон хэдий ч, “татгалзах зүйлгүй” 
зөвшөөрлийг зөвхөн зээлдэгчээс өгсөн дутуу, буруу, ташаа мэдээлэлд 
үндэслэн гаргасан бол АХБ зүй бус худалдан авах ажиллагааг зарлана. 
Түүнчлэн хэрэв, зээлдэгч болон тендерт оролцогчийн төлөөлөгч нь 
авлига эсхүл залилан мэхлэх үйлдэлд оролцсоныг АХБ тогтоовол энэ 
журмын 1.14 дүгээр зүйлд заасан холбогдох хориг арга хэмжээг авч 
болно.

4. АХБ худалдан авах ажиллагааны олон янзын төрөл бүрт 
зориулсан Тендерийн Жишиг Баримт бичиг (ТЖББ)-ийг нийтэлж 
гаргасан. Энэ журмын 2.12 дугаар зүйлд заасны дагуу зээлдэгч нь 
тухайн орны ба төслийн онцлог асуудлыг харгалзан багахан өөрчлөлт 
оруулах байдлаар эдгээр баримт бичгийг зайлшгүй хэрэглэх үүрэгтэй. 
Урьдчилсан сонголтын болон тендерийн баримт бичгийг зээлдэгч 
эцэслэн боловсруулж гаргана.

Тендер шалгаруулалтын тухай мэдээлэл
5. ОУӨТШ-ын аргаар явагдах тендерт оролцох боломжийн талаар 
мэдээллийг энэ журмын 2.7 ба 2.8 дугаар зүйлд тодорхойлсоны дагуу 
худалдан авах ажиллагааны ерөнхий ба тусгай зараас олж авч болно. 
Тендер шалгаруулалтад оролцох ерөнхий заавар, түүнчлэн шинэ 
төслийн бизнесийн боломжийн талаар урьдчилсан мэдээллийг АХБ-
ны вэб хуудаснаас авч болно.52

Тендерт оролцогчийн үүрэг
6. Тендерт оролцогч нь урьдчилсан сонголтын болон тендерийн 
баримт бичгийг хүлээн авмагц техникийн, арилжааны ба гэрээний 

52 www.adb.org
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нөхцлийг хангаж чадах эсэхээ тогтоох үүднээс тухайн баримт 
бичгийг сайтар судалж үзэх ба хэрэв хангах боломжтой гэж үзвэл 
тендерийн саналыг бэлтгэж эхэлнэ. Үүний дараа тендерт оролцогч 
нь эдгээр баримт бичгийн хувьд хоёрдмол шинжтэй, орхигдуулсан, 
өөр хоорондоо зөрчилдсөн, техникийн тодорхойлолт болон бусад 
нөхцөл нь тодорхой бус, ялгаварлан гадуурхсан эсхүл хязгаарласан 
шинж бүхий эсэхийг сайтар хянаж, хэрэв ийм тохиолдол байгаа бол 
тендерийн баримт бичигт заасан тодруулга хүсэх хугацааны дотор 
зээлдэгчээс зайлшгүй бичгээр тодруулах шаардлагатай.

7. Тендерт оролцогчийг сонгох шалгуур үзүүлэлт болон аргачлалыг 
тендерийн баримт бичигт, ихэвчлэн Тендерт оролцогчдод өгөх 
зааварчилгаа болон Техникийн тодорхойлолтод тусгана. Хэрэв 
эдгээр нь тодорхой бус бол дээр дурдсантай нэгэн адил зээлдэгчээс 
тодруулга авна.

8. Үүнтэй холбогдуулан, энэ журмын 1.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу 
худалдан авах ажиллагаа бүрийн хувьд зээлдэгчийн боловсруулсан 
тухайн тендерийн баримт бичгийг дагаж мөрддөг болохыг онцлон 
тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Хэрэв баримт бичгийн аль нэг заалтыг энэхүү 
журамтай үл нийцсэн гэж үзвэл тендерт оролцогч энэ асуудлаар 
зээлдэгчид мөн хандах ёстой.

9. Тендерт оролцогч нь шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийн 
саналыг тендерийн баримт бичигт шаардсан бүх нэмэлт баримт 
бичгийн хамт хүргүүлэх үүднээс хоёрдмол шинжтэй, орхигдуулсан, 
өөр хоорондоо зөрчилдсөн зэрэг асуудлыг өөрийн тендерийн саналыг 
хүргүүлэхээс өмнө гарган тавих үүрэгтэй. Гол чухал (техникийн ба 
арилжааны) шаардлагыг хангаагүй тендерийн саналаас татгалзана. 
Тендерт оролцогч нь туслах чанарын шаардлагаас зөрүүтэй 
санал ирүүлэхийг, эсхүл хувилбарт шийдэл санал болгохыг хүссэн 
тохиолдолд нэн түрүүнд шаардлага бүрэн хангасан тендерийн 
хувьд үнийг тогтоох ёстой ба хэрэв уг зөрүүг хүлээн зөвшөөрч болох 
нөхцөлд тендерийн үнийн тохируулга хийх саналаа тусад нь ирүүлнэ. 
Хувилбарт шийдлийг зөвхөн тендерийн баримт бичигт зөвшөөрсөн 
тохиолдолд санал болгоно. Тендерийг хүлээн авч нийтийн өмнө 
нээсний дараа тендерт оролцогчийг тендерийн үнэ буюу агуулгад 
өөрчлөлт оруулахыг шаардах эсхүл зөвшөөрөх ёсгүй.
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Нууцлал
10. Энэ журмын 2.47 дугаар зүйлд заасны дагуу гэрээний эрхийг 
зарлах хүртэл тендерийн саналыг үнэлэх явцыг нууцлана. Энэ нь зүй 
бусаар нөлөөлөх эсхүл нөлөө үзүүлэхийг санаархахаас сэргийлэх 
боломжийг зээлдэгч ба АХБ-ны хянагч нарт олгодог. Хэрэв тендерт 
оролцогч энэ шатанд зээлдэгч, АХБ эсхүл аль алины анхааралд 
нэмэлт мэдээлэл өгөхийг хүсвэл хүсэлтээ бичгээр ирүүлнэ.

АХБ-наас авах арга хэмжээ
11. Зээлдэгч шуурхай хариу өгөөгүй эсхүл албан бичиг нь 
зээлдэгчийн талаар гаргасан гомдол байгаа бол тендерт оролцогч нь 
тухайн асуудлаар зээлдэгчтэй харилцсан бичгийн хуулбарыг АХБ-нд 
чөлөөтэй илгээх, эсхүл энэ талаар АХБ-нд шууд хандан бичиж болно. 
Ийм бүх харилцааг төслийн ажилтанд, хуулбарыг Үйл ажиллагааны 
үйлчилгээ, санхүүгийн удирдлагын газрын даргад хаяглан явуулна.

12. АХБ нь боломжит тендерт оролцогчоос тендерийн санал хүлээн 
авах эцсийн хугацаанаас өмнө ирүүлсэн бичгийг, хэрэв шаардлагатай 
гэж үзвэл цаашид авах арга хэмжээ болон явуулах хариу захидалд 
зориулсан өөрийн санал, зөвлөмжийн хамт зээлдэгчид хүргүүлнэ.

13. Тендер нээсний дараа тендерт оролцогчоос хүлээн авсан 
бичгийг дараах байдлаар шийдвэрлэнэ. АХБ-наас урьдчилан хянах 
шаардлагагүй гэрээний хувьд зохих ёсоор анхааран, холбогдох 
арга хэмжээ авч ажиллуулах зорилгоор бичгийг зээлдэгчид явуулах 
ба хэрэв шаардлагатай бол АХБ-ны ажилтан төслийн холбогдох 
хяналтын үед тухайн асуудлыг дахин хянан үзнэ. Харин урьдчилан 
хянах шаардлагатай гэрээний хувьд АХБ нь зээлдэгчтэй зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр тухайн асуудлыг шалгана. Уг явцыг дуусгахад нэмэлт 
мэдээлэл шаардлагатай бол зээлдэгч түүнийг гаргаж өгнө. Тендерт 
оролцогчоос нэмэлт мэдээлэл буюу тодруулга авах тохиолдолд АХБ 
нь зээлдэгчээс уг нэмэлт мэдээллийг авч өгөх болон саналаа нэгтгэх 
эсвэл үнэлгээний тайланд тусгахыг шаардана. Тухайн асуудлыг бүрэн 
шалгаж шийдвэрлэх хүртэл АХБ-ны хяналт эцэслэн дуусахгүй.

14. (а) Мэдээлэл хүлээн авсан тухай мэдэгдэхээс бусад тохиол-
долд, АХБ нь худалдан авах ажиллагааны үнэлгээ, хянал-
тын шатанд гэрээний эрх олгосон тухай хэвлэн нийтлэх 
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хүртэл аливаа тендерт оролцогчтой ярилцах эсхүл харил-
цаж болохгүй.

 (б) Дээрх 14(а) зүйлд заасныг үл харгалзан, АХБ худалдан 
авах ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт шалгалт, аудит бо-
лон үнэлгээг зайлшгүй хийх шаардлагатай гэж үзвэл тен-
дерт оролцогчтой ярилцаж болно.

Тайлбар гаргах
15. 2.65 дугаар зүйлд заасны дагуу, хэрэв гэрээний эрх олгосон 
тухай мэдэгдсэний дараа тендерт оролцогч өөрийн тендерийн санал 
шалгараагүй үндэслэлийг олж мэдэхийг хүсвэл зээлдэгчид хүсэлтээ 
гаргаж болно. Хэрэв тендерт оролцогч зээлдэгчийн өгсөн тайлбарт 
сэтгэл хангалуун бус байгаа бөгөөд АХБ-тай уулзахыг хүсвэл, энэ 
тухай Үйл ажиллагааны үйлчилгээ, санхүүгийн удирдлагын газрын 
даргад бичгээр хүсэлт гаргах ба уг уулзалтыг зохих түвшинд, холбогдох 
ажилтныг байлцуулан зохион байгуулна. Энэ хэлэлцүүлгийн үеэр 
бусад өрсөлдөгчийн тендерийн саналыг бус, зөвхөн тухайн тендерт 
оролцогчийн ирүүлсэн тендерийн саналыг авч хэлэлцэн ярилцана.



ASIAN DEVELOPMENT BANK

2015 оны 4 дүгээр сар

Худалдан авах 
ажиллагааны журам

Худалдан Авах Ажиллагааны Журам
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Азийн Хөгжлийн Банкны тухай 

АХБ-ны алсын хараа нь Ази, Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас 
ангижруулах явдал бөгөөд үйл ажиллагааны гол зорилго нь 
хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, хүн амын 
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн 
хувьд ахиц амжилтаар баялаг хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн 
гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт амьдарч байгаагаас 1.7 тэрбум 
хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая иргэд 
1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амь зууж байна. АХБ нь олныг хамарсан 
өргөн хүрээтэй эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон 
бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хангах замаар ядуурлыг бууруулахын 
төлөө ажилладаг юм.

Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 
нь энэхүү бүс нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө 
оруулалтын хувьцаа, баталгаа, буцалтгүй тусламж болон техникийн 
туслалцаа зэрэг хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй гишүүн орнууддаа 
дэмжлэг үзүүлдэг. 
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