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[Тепдер шалгаруулалш/гэрээиий нэр/гэрээ.
Дугаар № Х Ө -2018/8.6.13[Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар/
БҮТЭЗүйп нийлүүлэх
Хөвсгөл мөрөн хот/аймаг

Нэгталаас[Нэгдсэн эмнэлэг] (цаашид “захиалагч” гэх), иөгөөталаас/Тэргүүн сонгопт Х Х К /
(цаашид “ иийлуүлэгч” гэх) дараахзуйлийгхарилцантохиролцож.2018 оны.Об сарын.,25 -ний едөр
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 гэрээмий ач холбогдол оршино.

2.

Захиалагчнь/020/йу-г (цаашид “бараа” гэх) [ 9160800 Есөп сая нэг зууп ж арап мянга найман зууи
тог 00 moJ (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлуүлэгчийн тендерийг үүгээр
хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.

3.

Захиалагч нь барааны
санхүүжүүлнэ,

4.

Нийлүүлэгч нь.. нэр төрлийн барааг.2018 ощ вгг. дугаар сарын..25-нээс дараа оны 1 сарын 1
хүртэлх хугацааыд нийлүүлж хүлээлгэж егнө.

5.

нийлүүлэлтийг
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хөрөнгөөр

l Хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх).
Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний
Үүнд:
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
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Б;.сал _аардлагатан бари.мт бичиг6;
Тендер ба үнийн хуваарь;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
*
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүулэлтийн хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь.

6.

Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлех төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх
нөхцөл. болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хариуцлагыг
хүлээж байна.

7.

Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болом гэмтэл согог арилгах
үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлех бусад дүнг
гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.

8.

Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар
арилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ТАМГА
[Мөрөн 8-р баг] 70382562
[Утас/факсын дугаар]
/ Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]
Төрийнсан 100 170020002

Х А А Н банк 5890430248

Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

