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Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 
   
1.  Сайнцагаан суман дахь Улсын нөөцийн салбар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт 

оролцогчдоос ӨВС нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 
 
2. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад 

материалыг хавсаргасан болно. 
 
3. Үнийн саналыг 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10 цаг хүртэл Засгийн газрын 

tender.gov.mn  хаягаар хүлээн авна. 
 
4.    Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 10 

дугаар сарын 05-ны өдрийн 10 цаг 50 минутад нээнэ. 
 

 
Онцгой байдлын газар 

(Онцгой байдлын газрын байр; 307 тоот өрөө: Нөөцийн салбарын даргач, ахлах 
дэслэгч Ж.Цэцэгдэлгэр; харилцах утас 7059101; 86991018, 88107516) 
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Хоёр.  ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 

 
 
1. Эрх бүхий 

тендерт 
оролцогч ба 
эрх бүхий 
бараа 

 
1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай” 
хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан холбогдох шаардлагыг 
хангасан байна.  

1.2. Тендерт оролцогчийн санал болгож байгаа өвс нь MNS 
0592:2008-ын стандартын шаардлага хангаж байгаа талаар эрх 
бүхий байгууллагын дүгнэлттэй байна.  
 

 
2. Тендерийн иж   
       бүрдэл 

 
2.1. Тендерт оролцогчдод өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэж  

ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ: 
(а) Үнийн санал; 

(б) Бараа нийлүүлэх хуваарь; 

(в) Чадварын /техник, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүч/ 

болон бусад баримт бичиг; 

(г) Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ; 

              (д)    Өмнө нь ижил төрлийн барааг гэрээгээр гүйцэтгэсэн    
                      туршлага 

 
 

3. Тендерийн үнэ 
 

3.1. Тендерийн үнэд тодорхойлсон нийт үйлчилгээ хамрах ба тендерт 
оролцогчийн үнэлж ирүүлсэн үйл ажиллагааны хуваарьт 
үндэслэнэ.  

3.2.    Тендерт оролцогч үнийн хөнгөлөлтийг тендерт тусган санал    
   болгож болно. 

3.3. Тендерт оролцогч нь зураг болон техникийн тодорхойлолтод 
тодорхойлогдсон үйл ажиллагааны хуваарьт хураангуй байдлаар 
өгөгдсөн бүх нэр төрөлд нэгж үнэ болон нийт үнэ санал болгоно. 
Тендерт оролцогч аль нэг нэр төрлийн нэгж үнэ болон нийт үнийг 
бөглөөгүй орхисон тохиолдолд түүнийг гүйцэтгэсний төлбөрийг 
захиалагч хийхгүй ба бусад нэр төрлийн үнэд багтсан гэж үзнэ. 

3.4. Тендерт оролцогч нь тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас 14 
хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн 
дагуу энэ гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх 
ёстой бүх татвар, хураамж, бусад төлбөрийг тендерийн нийт 
үнэд багтаасан байна. 

 

4. Үнийн 
саналын 
хүчинтэй байх 
хугацаа 

 
4.1. Үнийн санал нь тендер нээснээс хойш 45 хоногийн хугацаанд 

хүчинтэй байна. 

 
 

5. Гэрээ 
байгуулах эрх 
олгох тухай 
мэдэгдэл 

 
5.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах 

эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас 
өмнө утсан холбоогоор мэдэгдэж, албан бичгээр 
баталгаажуулна. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх 
ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний 
үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор 
нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна. 

 
 

 
Гурав.  ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 
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1. Шалгах болон 

турших 

 
1.1. Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах 

зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, 
турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д , эсхүл 
техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг 
хэзээ, хаана хийхийг заана.  

 
2. Барааны 

нийлүүлэлт ба 
баримт 
бичгийн 
бүрдүүлэлт 

 
2.1. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн 

байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны 
гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд 
эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. 
Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон 
бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ.  

 
3. Оюуны 

өмчийн эрх 

 
3.1. Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, 

худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн 
эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч 
этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, 
холбогдон гарах зардлыг хариуцна. 

 
4. Бараа хүргэх, 

тээврийн 
баримт бичиг 
ирүүлэх 

 
4.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томьёог 

Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын 
худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн 
хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно. 

 
5. Баталгаат 

засварын 
хугацаа 

 
5.1. Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын 

хугацаа байна. 
 

 
6. Гэрээнд 

өөрчлөлт 
оруулах 

 
6.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг 

өөрчлөхгүй. 

 
7. Төлбөр 

7.1. Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш [ажлын 
14] хоногийн дотор шуурхай хийнэ. 

 
8. Бараа 

нийлүүлэх 
хуваарь  

 
8.1. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан 

бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө. 

 
9. Алданги 

оногдуулах 

 
9.1. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, 

гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай 
тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр 
бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс 
хэтрэхгүй.  

10. Үүргээ 
биелүүлээгүй-
гээс гэрээг 
цуцлах 

 
10.1. Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 

захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг 
нийлүүлэгч барагдуулна. 

 
11. Маргааныг 

шийдвэрлэх 

 
11.1. Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар 

тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргана. 
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Дөрөв.  ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ 
 
1. Шалгах 

болон 
турших  

      (ГЕН – 1) 
 
 

 
1.1      
 
 
 
 

 
Захиалагч нь нийлүүлэгдэж байгаа өвснөөс дурын 20-оос доошгүй 
ширхэгийг түүвэрлэн авч жигнэж үзэн нэг боодол өвсний дундаж 
жинг тодорхойлох бөгөөд 20 кг хүрээгүй тохиолдолд нийлүүлж буй 
тоо хэмжээгээр үржүүлж нийт жинг тооцох эрхтэй. 
Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд өвснөөс дээж авч Мал  
эмнэлэг ариун цэврийн лабораторид шинжлүүлэх, холбогдох 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах эрхтэй. 
 

2. Барааны 
нийлүүлэлт  
ба баримт 
бичгийн 
бүрдүүлэлт 
(ГЕН – 2) 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт бичгүүд: 
1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт 

үнийг заасан нэхэмжлэх 4 хувь; 
2) барааг хүргэсэн тухай төмөр замын болон авто тээврийн 

баримт; 
3) мал эмнэлэг, ургамал хамгаалал, ариун цэврийн 

лабораторийн шинжилгээний дүнг үндэслэн гарсан 
холбогдох Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт;  

4) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын 
гэрчилгээ; 

5) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын 
гэрчилгээ; 

6) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ. 
7) нийлүүлэгдэх бараа, сав баглаа боодол нь Монгол Улсын 

холбогдох стандартад нийцсэн талаар гаргасан тайлбар 
тодруулга  
  

Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс өмнө 
Тендерийн баримт бичигт тусган захиалагчид ирүүлсэн байна. 
Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах 
зардлыг нийлүүлэгч хариуцна. 

 
3. Баталгаат 

засвар  
      (ГЕН-5) 

 
5.0 

 
Баталгаат засварын тусгай шаардлага 
 
[Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 5 дугаар зүйл нь баталгаат 
засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг заалтыг 
өөрчлөх шаардлага гарвал энд тусгана.] 

 
4. Төлбөр  
      (ГЕН – 7) 

 
 

 
Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг дараах байдлаар 
дэлгэрүүлнэ. Үүнд: 
 

 7.1 Гэрээний дагуу барааг хүлээн авсан тухай акт, гэрээ дүгнэсэн 
тэмдэглэл  болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар зүйлд 
заасан баримт бичгийн бүрдлийг үндэслэн төлбөрийг 100 хувь 
бүрэн төлнө. 
 

5. Алданги 
оногдуулах 
(ГЕН - 11) 

 

11.1 Алданги ногдуулах хувь: Гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээс 
хоног тутамд 0,5 хувь 
 
Алдангийн нийт дүн: Гэрээгээр хүлээсэн боловч 
гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй  

 
 



 

 6 

Тав.  ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
 
 

1. Барааны тодорхойлолт: 2019 оны ургацаас бэлтгэж 3 сараас илүүгүй хугацаанд 
хадгалагдсан МУ-ын холбогдох стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан өвс байх. 

2. MNS 0592:2008-ын стандартын шаардлага: 

Д/д Үзүүлэлтүүд Хэмжээ 

1 Үет буурцагт ургамал, /хувиас доошгүй/ 20-30,0 

2 Сөөг, сөөгөнцөр ургамал /хувиас дээшгүй/ 10,0 

3 Хорт ба хөнөөлт ургамал /хувиас дээшгүй/ 0,5 

4 Хагд өвсний хэмжээ /хувиас дээшгүй/ 5-15,0 

5 
1кг өвсөнд байх солилцлын энерги, МДж, багагүй 
/хувиас доошгүй/ 

6-7,5 

6 Чийг /хувиас дээшгүй/ 15,0 

7 Нийт протейн /хувиас багагүй/ 8-10,0 

8 Нийт эслэг /хувиас дээшгүй/ 28-30,0 

9 Үнс, /хувиас ихгүй/ 6,0 

10 Элс шорооны хольц /хувиас ихгүй/ 0,5 

11 Нэг боодол өвсний хэмжээ /см/-ээр 
50x30x80 

100х80х120 

12 Нэг боодол өвсний нягтрал /кг/ метр кубаас доошгүй 120-150,0 

13 Өнгө 
Хар ногоон, цайвар 

ногоон 

14 Үнэр 

Өвсний өвөрмөц 
анхилуун үнэртэй, 
гадны ямар нэгэн 

үнэргүй  
Стандартын тайлбар-1: Хорт ургамалд гашуун холтсон цэцэг, голын хор, далантүрүү, хорон 

ортууз, хорс, том гэзэг цэцэг гэх мэт ургамал хамаарна. 
Стандартын тайлбар-2: Сөөг ургамалд төрөл бүрийн харгана, сөөгөн боролзгоно, нохойн хошуу 

гэх мэт ургамал орно. 
 
1. Баглаа, боодол:  MNS 0592:2008-ыг хангасан байх. 
2. Бараа хүргэх газар: Дундговь аймаг дахь Улсын нөөцийн салбарын 

2.1. Сайнцагаан суман дахь төв агуулахад 100 тонн 
2.2. Говь-Угтаал суман дахь цэгийн агуулахад-30 тонн 
2.3. Эрдэнэдалай суман дахь цэгийн агуулахад-40 тонн 

 
3. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: 

 
3.1. Дундговь аймаг дах Улсын нөөцийн салбарт нийлүүлэх бараа нийлүүлэлтийн 

хуваарь 
 

№ Барааны нэр, тодорхойлолт Тоо, хэмжээ 
Нийлүүлэх хуваарь 

долоо хоног, сараар/ 

1 Боодлын өвс 50 тонн 2019.10.20 

2 Боодлын өвс 50 тонн 2019.10.30 

3 Боодлын өвс               25 тонн             2019.10.30 
4 Боодлын өвс 25 тонн             2019.10.30 
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Зургаа. ЖИШИГ МАЯГТ 
 

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ 
 

_  .   .   .   .   .   . 
      [огноо]  
  

(Дундговь аймгийн Онцгой байдлын газрын  дарга онцгой байдлын дэд хурандаа 
М.Адъяабаатар) танаа 

 
 

1. Бид, [.    .    .    .    .    .    .  ] (тендерт оролцох эрх бүхий этгээдийн нэр) дор дурдсан 
барааг [    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .   .    . ] [тоо болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн 
саналын авах баримт бичгийн дагуу [.    .    .    .    . ] [тоо болон үсгээр] хоногийн дотор 
нийлүүлэхээр санал болгож байна.  

 
2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх 

баримтыг хавсаргав. 
 

3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр 
батламжилж байна. 

 
 

Нэр төрөл Тодорхойлолт 

Барааны 

гарал 

үүслийн улс 

Тоо 

ширхэг 
Нэгж үнэ Нийт дүн 

НӨАТ болон 

бусад албан 

татвар 

Бүгд дүн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Боодлын 

ногоон өвс 

MNS 

0592:2008 

стандартад 

нийцсэн 

.   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   

.   .   .   .   . 

... ... ... ... ... 

Тендерийн нийт үнэ ... ... ... 

 
Баталгаат засварын хугацаа: 

Санал болгож буй бусад нөхцөл: 

Тендерт оролцогчийн нэр:  “.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .”   

Эрх бүхий албан тушаалын нэр: .    .    .    .    .    .    .    .    . 

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга .   .   .   .   .   .   / .   .   .    .    .    .    .   /   
                                                                    гарын үсгийн тайлал 

Хаяг: “ .   .   .   .   .   .   . “ аймаг, хот “ .   .   .   .   .   .   . “ сум дүүрэг  
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БАТЛАВ. 
 

             ЗАХИАЛАГЧ 
 
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН 
ГАЗРЫН ДАРГА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ДЭД 
ХУРАНДАА .    .    .    .    .    .    . 
/М.АДЪЯАБААТАР/ 

 
          НИЙЛҮҮЛЭГЧ 

 
           “.    .    .    .    .    .    .    .    .    .  ”                                                
            .    .    .    .    .    .    .    .   ЗАХИРАЛ                                                                                                                                                                            
            .    .    .    .    .    .    .  /  .   .   .   .   .   .  / 

 
 
 

 
УЛСЫН НӨӨЦӨД ӨВС ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ 

 
(ОБЕГ/201909071) 

 
 

2019 оны ... дүгээр 
сарын ... -ний өдөр 

Дугаар:ОБЕГ/201909071 Мандалговь 
хот 

 
 

 Нэг талаас Дундговь аймгийн Онцгой байдлын газар (цаашид “захиалагч” гэх), 
нөгөө талаас “.    .    .    .   .   .    .    .    .    .” (цаашид “нийлүүлэгч” гэх)  дараах зүйлийг 
харилцан тохиролцож 2019 оны ... дугаар сарын ...-ний өдөр энэхүү  ГЭРЭЭГ  (цаашид “гэрээ” 
гэх) байгуулав. 
 
1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, 
харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино. 

 
2. Захиалагч нь Улсын нөөцөд (.    .    .    .    .    .   .) [тоо болон үсгээр] тонн өвсийг (цаашид 

“бараа” гэх) (.    .    .    .    .    .   ) [тоо болон үсгээр] төгрөгөөр (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) 
нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн үнийн саналыг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний 
үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно. 

 
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийн .   .   .   .   .   .    (.    .    .    .    .    .   ) төгрөгийг Онцгой 

байдлын ерөнхий газраас төсвийн санхүүжилт болон борлуулалтын орлогоор 
санхүүжүүлнэ. 

 
4. Нийлүүлэгч нь өвсийг 2019 оны .. дүгээр сарын ...-наас 2019 оны .. дүгээр сарын ...-ны 

өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө. 
 
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт 

бичиг” гэх).  
 
6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү 

гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог 
арилгах үүрэг хүлээнэ. 

 
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах 

үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад 
дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ. 

 
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан 

болон факсаар харилцана. Үүнд: 
 
 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; 
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 Гэрээний ерөнхий нөхцөл; 
 Гэрээний тусгай нөхцөл; 
 Бусад шаардлагатай баримт бичиг1; 
 Үнийн санал; 
 Техникийн тодорхойлолт  
 Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь; 

 Санхүүжилтийн хуваарь. 
 

Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн 
тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт 
бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч 
шийдвэрлэнэ. 
 

 
 

     ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 
 
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН НЯГТЛАН 
БОДОГЧ, АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ  .   .   .   .   .   .   .   
/Б.ТӨВШИНЖАРГАЛ/ 

  
 
САЙНЦАГААН СУМАН ДАХЬ УЛСЫН 
НӨӨЦИЙН САЛБАРЫН  УЛСЫН НӨӨЦИЙН 
БАРААНЫ         НЯРАВ, ДЭД АХЛАГЧ    .    .    
.    .    .   .    .    .  /Г.ЦЭДЭН-ИШ/ 
 
 

ТАМГА 
 
[Захиалагчийн хаяг]: Дундговь аймгийн  
Сайнцагаан сумын YII баг 
[Утас/факсын дугаар]:7059101   
[Цахим шуудангийн хаяг]:du_noots@yahoo.com 
Дундговь Төрийн сан 100080031401 
 
 

       НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 

 
 “.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .” -НИЙ              

      .     .    .     .     .    .    .     .    .     .    .    .    . 
      .     .    .     .     .    .    .     .    .     .    .    .    . 
                     (албан тушаал, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал) 

  
 
 
 
 
 
                       
ТАМГА 
 
[Нийлүүлэгчийн хаяг]: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 [Утас/факсын дугаар]: .   .   .   .   .   .   .   .   .     

[Цахим шуудангийн хаяг]: .   .   .   .   .   .   .   .     
 [Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар:] 
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

 

 
 


