МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тухайн жилд худалдан авах
бараа, ажил, үйлчилгээний
нэр
1

Дуусах
он

3

Газар хөдлөлтийн гамшгийг
урьдчилан анхааруулах
1 систем байгуулах /программ
хангамж боловсруулах,
харилцаа холбооны дэд бүтэц/

Цахим систем болон мобайл
технологид суурилсан
2 программ хангамжийн
нэгдсэн үйлчилгээнийй
портал систем хөгжүүлэх

Цахим засаглалын
мэдээллийн сан, мэдээллийн
3
системийг хөгжүүлэх
/Улаанбаатар/

4

Эхлэх
он

Иргэдийн өргөдөл, гомдлын
мэдээллийн ухаалаг
тайлангийн систем /Улсын
хэмжээнд/ киоск

Төсөв

2014 онд
санхүүжих
дүн

6

2012

2014

2013

2014

2012

2014

2012

2014

2012

2014

2013

2014

13,900.00

5,000.00

Худалдан авах ажиллагааны явц
Гэрээний
дүн

7

8,250.00

1,000.00

11,300.00

1,300.00

833.30

800.00

9

10

2012.04.12

2012/04/12нд гэрээ
байгуулсан

2014/03/18нд гэрээ
байгуулагдсан

5,500.40

136.5

1,200.00

Тендер зарласан

Гэрээ
байгуулсан

2012.04.12

1,029.71

4/12/2012

487.9

4/12/2012

1,249.5

2012.12.10

Яжлын
явц хувь

Санхүүжилтын Гүйцэтгэгч
гүйцэтгэл компанийн нэр

11

75%

12

1,695.8

50%

100%

цуцлагдсан

2012/12/10нд
гэрээ
байгуулсан

100%

2013 онд тоног төхөөрөмжийг худалдан авч
БНСУ-ын байрлуулсан гүйцэтгэл 80% тай туршилт тест
Корея телеком маягаар явж байна. 2014 онд хийх ажиллаа
корпараци төлөвлөөд байна. Радиогийн 4 шугамд холболт
хийгсэн.

Гэрээ байгуулснаас хойш гэрээнд заасан
хугацаанд төлөвлөгөөний дагуу нарийвчилсан
Интерактив шаардлагатай загварчлах, цуглуулах,
ХХК програмчлал хийж нэгдсэн тайланг гүйцэтгэсэн.
8 сарыг хүртэл төрийн 25 үйлчилгээг онлайн
болгох төслийн гэрээний хугацаа хойшилсон.

Экспресс ХХК

100%
2012/04/12нд
гэрээ
байгуулсан

Тайлбар

380.0

Нийт 43 ширхэг матшин нийлүүлхээс 2013 онд
19 ТҮЦ машин нийлүүлээд байна. 2014 онд 15
Аствишн ХХК ширхэг ТҮЦ машиныг суурилуулан хүлээлгэн
өгсөн.
Интератив
ХХК

НьюСоник ХХК

Уг төслийн хүрээнд нийт 72 ширхэг Түц машин
суурилуулхаас 2013 онд 28-г, 2014 онд 46
ширхэг суурилуулалтын ажил хийгдэж дуусаад
байна.
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Холбооны сувагчлалын
шинэчлэл, худаг сувагчлалын
цагираган сүлжээ байгуулах
/Улаанбаатар/

Аймгийн бүх багийн
төвүүдийг үүрэн холбооны
6
сүлжээгээр холбоожуулах,
интернетэд холбох /Ховд/

“Сансрын холбооны үндэсний
хиймэл дагуул төсөл”-ийн
техник, эдийн засгийн
7
үндэслэлийг боловсруулах
/Улаанбаатар, Чингэлтэй
дүүрэг/

2012

2012

2011

2015

2014

2014

2. Шинэ
Гар утасны дахин дамжуулах
8 төхөөрөмж суурилуулах /Увс,
Цагаанхайрхан сум/

2014

2014

6,535.00

1,600.00

2,400.00

1,066.70

1,200.00

333.30

1,060.00

1,060.00

160.00

160.00

5,992.53

1,495.0

2012.04.09

2014/04/09нд
гэрээ
байгуулсан

2013.01.15

2013/01/15нд
гэрээ
байгуулсан.

60%

60%

100%

2014.05.02нд
зарлагдсан

15%

Төслийн хүрээнд ажлын зургийг экспертизээр
батлуулж байгаа бөгөөд дараах чиглэлүүдэд
2014 онд сувагчлалын ажлыг хийхээр төлөвлөөд
байна. 1. ТЭЦ3, ТЭЦ4-рүү салдаг уулзвараас
Сонсголон ТЭЦ4-н уулзвар хүртэл 6,4км
сувагчлал ТЭЦ4-н замын урдуур.
2. Орбит(Үндэсний дата төв) - Баянголын ам
хүртэл сувагчлал 4км сувагчлал
3. АТС45 S-C 03-14 худгаас(Гачуурт, Тэрэлж
рүү салдаг уулзварын баруун талын гүүрний
худгаас) Баянзүрхийн товчоо хүртэл 4 км
сувагчлал
Монкабель ХХК
4. АТС45 М1 3-8(Нарны замаас зүүн 4-н замруу
салдаг уулзварын баруун хойд талын худаг) Дүнжингарав худалдааны төвийн хойд уулзвар
хүртэл 700м сувагчлал
5. Гадаад хэргийн яамнаас Дүнжингарав
хороолол L4T 36-16 худаг(Home plaza-н зүүн
хойд талын худаг) хүртэл сувагчлал
6. АТС34 PC2-4-2(120 мянгатын уулзварын
баруун урд талын саадан доторх худаг) - Их
тэнгэр лүү явсан сувагчлал (Маршалын уулзвар)
хүртэл

Төслийн хүрээнд Ховд аймгийн 60 багт ЖиМобайлын үйлчилгээ орохоор бэлтгэл ажил
Жи мобайл
хангагдаад байна. Тоног төхөөрөмж
ХХК
нийлүүлэгдэж суурилуулалтын ажил хийгдэж
байна.

2014 онд тайлангаа монгол хэлээр орцуулж
Падеко
өгөх, Сансарын хиймэл дагуулын талаар кино
концерум ХХК хийж өгөх. Төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж дууссан.
Санххүүжилт дутуу байгаа.

Төслийн хүрээнд Нээлттэй тендер
шалгаруулсан. Юнител ХХК-тай гэрээ
байгуулахаар ажиллаж байна
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Орон нутагт харилцаа
холбооны үйлчилгээний
чанар, хамрах хүрээг
сайжруулах зорилгоор дэд
бүтэц байгуулах

2014

2014

330.00

330.00

Орон нутагт мэдээлэл
холбооны нэг цэгийн
үйлчилгээний төв байгуулах

2014

2014

390.00

390.00

2014-05-28нд
зарлагдсан.

10%

2014-06-25нд тендер нээнэ.

180.00

180.00

2014-04-25 нд
зарлагдаж, гэрээ
байгуулах шатанд
явагдаж байна.

15%

ARB mongolia ХХК-тай гэрээ байгуулахаар
ажиллаж байна.

17,000.00

12,783.30

Орон нутагт тоон радио
телевизийн үйлчилгээний
чанар, хамрах хүрээг
сайжруулах, засвар
үйлчилгээг шуурхай зохион
байгуулах зорилгоор
автомашин нийлүүлэх

2014

2014

3.Тоног төхөөрөмж

Монгол Улсын телевизийн
өргөн нэвтрүүлгийг аналоги
системээс тоон системд үе
10 шаттай шилжүүлэх /сумдад
дахин дамжуулах станцын
төхөөрөмж суйрлуулах
байнгын ашиглалтанд оруулах/

2011

2014

17,000.00

12,783.30

Төсөвт өртөг дутсан тул төсөвийг дахин
баталуулхаар өргөн барисан.

10.00

2011 оны11сарын 10нд гэрээ байгуулсан.

Тайланг гаргасан ХШГ-ын мэргэжилтэн

Э.Бат-Оюун

80%

2013 онд 38 сайтын тоног төхөөрөмж хүлээлгэн
өгч ажиллагаанд оруулхад бэлэн болгосон. 250
сумаас 90 суманд шилэн кабель тавиж 13 аймагт
шилэн кабель орсон. 2014 онд 141 сайтад тоног
3,834.9 ДДэш ТВ ХХК төхөөрөмж суурилуулхаас 134-н сайтад тоног
төхөөрөмж суурилуулж улсын комисс
ажилласан. 141 сайтын тоног төхөөрөмж
суурилуулах гэрээ байгуулан захиалгын ажил
хийгдсэн.

