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Улаанбаатар хот

Энэхүү Хамтран ажиллах гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх)-г нэг талаас улсын бүртгэлийн 5041775
дугаартай Монгол Улсын Соёл урлагийн их сургууль (цаашид “Захиалагн” гэх)-ийг төлөөлж Уран
бүтээлийн газрын дарга Б.Болормаа, Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газрын дарга
М.Амартүвшин,
Нөгөө талаас улсын бүртгэлийн 000168469, регистрийн 6327931 дугаартай “Номрон
Консалтинг” ХХК (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх)-ийг төлөөлж захирап Батхуяг овогтой Уянга нар
Монгол Улсын Иргэний хуулийн холбогдох зааптыг үндэслэн дараах нөхцөлийг харилцан
тохиролцож байгуулав.
НЭГ. НИИТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
П .Энэхүү гэрээний зорилго нь СУИС-ийн маркетингийг хөгжүүлэх цаашид энэ ажлыг хариуцах
хүмүүсийг сургах, ингэснээр СУИС-ийг нийгэмд таниулах, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд
оршино. Үүнд:
1.1.1. Захиалагчийн фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан “#ТаНарШүү” талархлын давлагааг эхлүүлэн
зорилтот хэрэглэгчдэд таниулах, олныг хамруулж СУИС-ийн талаарх нийтийн хандлагад
эергээр нөлөөлөх, давуу тал онцлогийг сурталчлах сошиал медиа идэвхжүүлэлтийн
компанит ажлыг удирдан зохион байгуулах, зөвлөн чиглүүлэх, РК-ийн хяналт тавих ажлыг
тус тус хариуцан хийх;
1.1.2. СУИС болон түүний бүтцийн сургуулиудын цахим элсэлтийн идэвхжүүлэлтийн компанит
ажлыг удирдан зохион байгуулах, зөвлөн чиглүүлэх, зар сурталчилгааны мониторингийн
ажлыг хариуцан хийх;
1.1.3. СУИС-ийн 30-н жилийн ойн арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө контентыг гарган
батлуулах, сурталчилгааг эхлүүлэх, ажлын хэсгийг чиглүүлэн зөвлөгөөгөөр хангах;
1.1.4. СУИС болон бүтцийн сургуулиудын удирдлагууд, багш нар, РК-ийн багтай хамтран СУИСийн гол брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг тодорхойлон цаашид хэрхэн брэнд болгон байршуулах 3
цуврал сургалтыг зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх ажилд
биечлэн оролцох,
1.1.5. Захиалагч тал нь гэрээнд заасан төлбөрийг төлөх, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг
зохицуулна.
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ЗҮЙЛ
2.1. Гүйцэтгэгч нь хамтран ажиллах, зөвлөн туслах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг мэргэжлийн
өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
2.1.1. Сошиал медиа контент хөгжүүлэлт ба гүйцэтгэл:
• 10-30 секундийн урт видео контент - 25 ширхэг;
• 30-50 секундийн тайлал видео контент - 2 ширхэг;
• 5-8 секундийн богино хэмжээний видео эсвэл хөдөлгөөнт зураг (01Р) - 12 ширхэг;

• Зурган контент- 12 ширхэг;
2020-2021 оны шинэ элсэгчдийн идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө ба түүний гүйцэтгэл;
• Элсэгч багатай хөтөлбөрүүдийг судалж, дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн РК-ийн
зөвлөгөө өгч, хамтран ажиллах;
• ТВ, олон нийтийн сүлжээ, онлайн сурталчилгаа, мессеж сурталчилгаа зэрэг
массын сурталчилгааг илүү оновчтой зохион байгуулах;
• Элсэлтэд зориулсан мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга, тухайлсан видео
шторк, танилцуулгын нэгдсэн сурталчилгаа РК-ийн хөгжүүлэлтэд зөвлөн туслах
үйлчилгээ үзүүлэх;
• Элсэлт зохион байгуулах төлөвлөгөө, удирдамжтай уялдуулан ажлын хэсэг,
бүтцийн сургуулиудад зөвлөгөө өгч, хэвлэмэл материал, постер бэлтгэх,
элсэгчдэд хүргэх ажилд зөвлөгөө өгч ажиллах
2.1.3. СУИС-ийн 30-н жилийн ойн арга хэмжээний маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах;
2.1.4. Бүтцийн сургуулийн удирдлагууд, багш нар, сургуулийн РК хариуцсан ажилтнуудад
маркетингийн сургалт 3 удаа;
• Өөрийгөө хэрхэн брэнд болгон байршуулах вэ?;
• Үйлчилгээний маркетингийн 5 гол түлхүүр;
• Нийтийн сүлжээний маркетинг;
2.2.Хоёр тал харилцан зөвшилцсөний үр дүнд дээрх ажлуудын тоо ширхэг болон ажил гүйцэтгэх
хуваарьт өөрчлөлт орох боломжтой.
2.1.2.

ГУРАВ. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД

со сп

3.1. Гэрээт ажлын үргэлжлэх хугацаа нь 2 үе шаттай байх бөгөөд 1 үе буюу 2020 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдрөөс 2020 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн хооронд, 11 үе буюу 2020 оны
09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн хооронд нийт 3 сарын хугацаатай
байна.
3.2. Гүйцэтгэгч нь ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, ажлын хамрах хүрээ, тус гэрээний 2 дугаар зүйлд
заасан ажлын жагсаалтын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
.3. Гэрээ батлагдсанаар хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан мөрдөж ажиллана.
.4. Гэрээт ажил нь Захиалагчийн шаардлагын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэгдсэн
байх ёстой бөгөөд холбогдох хууль тогтоомж, дотоодын болон олон улсын стандарт, норм,
дүрэм журам болон Гэрээний заалтын дагуу хийгдэнэ.
ДӨРӨВ. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ, ТӨДБӨРИЙН н ө х ц ө л

4.1. Гэрээт ажлын нийт төлбөр 9,600,000 (есөн сая зургаан зуун мянга) төгрөг байна. /Холбогдох
татвар хураамж орсон болно/
4.2. Хэрэв гэрээт ажилд төлөвлөгдсөнөөс нэмэлт ажил хийгдэх болбол тухай бүрд нь хоёр тал
харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээт ажлын төлбөр өөрчлөгдөх боломжтой.
4.3. Гэрээт ажлын төлбөрийг дараах хуваарийн дагуу төлнө. Гэрээ баталгаажсанаар захиалагч талын
нэхэмжлэлийг үндэслэн урьдчилгаа 60 хувийн төлбөр болох 5,760,000 /таван сая долоон зуун
жаран мянга/ төгрөг, гэрээ дуусгавар болж гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэн тайлан хүлээлгэж өгснөөр
гүйцэтгэгч тапын нэхэмжлэлд үндэслэн үлдэгдэл төлбөр болох 3,840,000 /гурван сая найман
зуун дөчин мянга/ төгрөгийг ажлын 3 хоногт багтаан шилжүүлнэ.
ТАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
5.1. Гүйцэтгэгч дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
5.1.1. Гүйцэтгэгч нь гуравдагч талаас авах үйлчилгээ тус бүрийн нарийвчилсан тооцоог гаргаж,
Захиалагчид хүргүүлж батлуулна;

5.1.2.

Захиалагчаас ажлын гүйцэтгэлтэй холбогдуулан санап, заавар, дүгнэлт өгвөл хүлээн авах,
тусгах, биелүүлэх;
5.1.3. Ажил гүйцэтгэхтэй холбогдуулан олж авсан, мэдсэн Захиалагчид холбогдолтой аливаа
мэдээлэл, баримт материал, зураглал, тооцооллын нууцлалыг чанд хадгалах, өөрийн болон
бусдын ашиг сонирхолд ашиглуулахгүй, задруулахгүй, нийтэд ил болгохгүй байх;
5.1.4. Ажлыг гүйцэтгэхдээ Захиапагч байгууллагын ажилтны тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;
5.1.5. Ажил гүйцэтгэхээр Захиалагчаас авсан баримт, материал, тоног төхөөрөмж (хэрэв байгаа
бол)-ийг Ажлыг хүлээлцэх үед Захиалагчид бүрэн бүтэн буцаан өгөх;
5.1.6. Гүйцэтгэх ажилтай холбогдох бичиг цаас, холбогдох материалуудыг Захиалагчид үзүүлж
танилцуулна;
5.1.7. Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай стратеги төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэхээс
өмнө Захиалагчийн талын зөвшөөрөл, дэмжлэгийг бичгээр авна;
5.1.8. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардагдсан аливаа материалыг гэрээнд зааснаас бусад өөр
зорилгоор Захиалагчийн бичгээр урьдчилан өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахгүй;
5.1.9. Захиалагч хянаж бичгээр зөвшөөрөл өгөх хүртэл Гүйцэтгэгч нь Гэрээний үнэ, ажил
гүйцэтгэх хуваарьт ямар нэгэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхгүй. Зөвшөөрөл гарах хугацаа
удааширсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй;
5.1.10. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр харилцан тохиролцсоноос
өөр бусад компани, туслан гүйцэтгэгчтэй давхар гэрээ байгуулахгүй;
5.1.11. Гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэх ажилтай холбогдуулан өөрийн ажилтнуудын болон гуравдагч
талын ажилчдын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллах үүрэгтэй.
5.2.Гүйцэтгэгч дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:
5.2.1. Гэрээний 3 дугаар зүйлд заасан журмаар Захиалагчаас төлбөрөө шаардаж авах;
5.2.2. Гэрээний хугацаанд Захиалагч талаас гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээ
мэдээллийг авах;
5.2.3. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг Захиалагчаас шаардах.
ЗУРГАА. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
6.1. Захиалагч дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
6.1.1. Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай холбогдох мэдээ, мэдээлэл зэргийг Гүйцэтгэгч талд
цагтухай бүр өгөх;
6.1.2. Гэрээнд заагдсан ажлуудаас гүйцэтгэгч хийх шаардлагагүй болсон эсвэл гэрээнд тусгагдсан
ч хийгдээгүй ажилд ногдох төлбөрийг гүйцэтгэгчид олгохгүй, гэрээнд тусгагдаж, ажил
гүйцэтгэлийн явцад тухайн ажлыг зогсоох тухай албан бичгээр мэдэгдсэн тохиолдолд
гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээнд ногдох төлбөрийг тооцон олгоно;
6.2.3ахиалагч дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:
6.2.1. Ажлыг гүйцэтгэх явцад хяналт тавих, хэдийд ч ажлын явц, чанарыг шалгаж, санал, заавар,
дүгнэлт өгөх;
6.2.2. Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх үед гүйцэтгэсэн Ажлын гүйцэтгэл дутагдалтай, холбогдох
чанарын шаардлагыг хангахгүй байна гэж Захиалагч үзвэл хугацаа тогтоон өгч,
Гүйцэтгэгчийг өөрийн зардлаар засах буюу шинээр гүйцэтгэхийг шаардах, нэмэлт хугацаа
тогтоох боломжгүй ажлын гүйцэтгэлийн хувьд Гэрээнд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж
үзвэл тухайн ажилд ногдох төлбөрийг Захиалагч суутган авна;
6.2.3. Ажлыг чанарын өндөр түвшинд, бүрэн, хугацаанд нь гүйцэтгэхийг шаардах;
6.2.4. Гүйцэтгэгч нь Гэрээнд заасан үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй, биелүүлэх боломжгүй
гэдэг нь тодорхой болсон тохиолдолд Захиалагч нэг талын саналаар гэрээг цуцлах, гэрээ
цуцалснаас учирсан хохирлыг Гүйцэтгэгчээс шаардах;

6.2.5.

Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг Гүйцэтгэгчээс шаардах.
ДОЛОО. АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ

7.1. Гүйцэтгэгч тал нь Захиалагч талын төлөөлөгчид ажлын үр дүнг шалгуулан хүлээлгэн өгсөн
тухай акт үйлдэнэ.
7.1.1. Гэрээний хоёр дугаар зүйл болон 3.2 д заасны дагуу акт үйлдэн Захиалагч талд хүлээлгэн
өгөх;
7.1.2. Ажил хүлээлгэн өгсөн актинд гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, хугацаа, ажлыг шалгасан үр
дүнг тусгана.
7.1.3. Захиалагч тал нь ажлыг тодорхой үндэслэлийн дагуу зохих түвшинд гүйцэтгээгүй гэж
дүгнэвэл Захиалагч нь гүйцэтгээгүй, бүрэн, хангалттай гүйцэтгээгүй ажлын гэрээний үнийн
дүнгээр Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутган авч үлдэнэ;
НАЙМ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА
8.1. Гүйцэтгэгч нь холбогдох чанарын шаардлага, гэрээний нөхцөлийг бүрэн хангасан ажлыг
гэрээнд заасан хугацаанд Захиалагчид актаар хүлээлгэн өгөөгүй, Гэрээгээр тусгайлан хугацаа
тогтоож өгсөн үүргээ тухайн цаг хугацаанд нь биелүүлээгүй, зохих ёсоор гүйцэтгээгүй бол
төлбөрийн үнийн дүнгээс хугацаа хэтэрсэн хоногтутамд 0,3 хувийн алданги төлнө.
8.2. Захиалагч нь төлбөрийг Гэрээний 4.1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд төлөөгүй бөгөөд Гэрээний
4.1 дэх хэсэгт заасан төлбөр төлөх хугацааг хэтрүүлсэн бол, ийнхүү хэтрүүлсэн өдрөөс эхлэн
төлөөгүй ажлын хөлсний дүнгээс хугацаа хэтэрсэн хоногтутамд 0.3 хувийн алданги төлнө.
8.3. Гүйцэтгэгч гэрээг үндэслэлгүйгээр цуцалсан, Гэрээний 8.1 дэх хэсгийг зөрчсөн тохиолдолд
Гэрээний үлдэгдэл төлбөртэй тэнцүү хэмжээний торгууль төлөх бөгөөд ийнхүү зөрчсөнөөс
Захиалагч болон түүний харилцагчид учирсан аливаа зардал /хууль зүйн болон үйл
ажиллагааны/, хохирлыг барагдуулна.
8.4. Талуудын аль нэг нь Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөнөөс нөгөө талдаа учирсан хохирол,
зардлыг (гэрээний үнийн дүн, алданги, торгуулиас үл хамааран) хариуцна.
ЕС. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ
9.1. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх
аргаар шийдвэрлэнэ:
9.2. Хэрэв Гэрээний 9.1 дэх хэсэгт заасан аргаар маргаан, зөрөлдөөнийг шийдвэрлэж чадахгүй бол
Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
АРАВ. БУСАД ЗҮЙЛ
ЮЛ.Талууд гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон харилцан солилцсон мэдээлэл, баримтын нууцлапыг
гэрээ байгуулагдсанаас хугацаагүйгээр чанд хадгалах бөгөөд нөгөө Тап зөвшөөрөл олгосон
эсвэл хууль тогтоомжоор шаардсанаас бусад тохиолдолд аливаа гуравдагч этгээдэд
задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй байх, гэрээнд заагдаагүй зорилгоор
ашиглахгүй байхаар тохиролцов.
10.2. Гэрээ нь талуудын эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр
болж, гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдсэнээр дуусгавар болно. Талууд гэрээ дуусгавар
болгохтой холбоотойгоор гэрээг дүгнэсэн акт үйлдэнэ.
Ю.З.Гэрээний аль нэг тал нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд аль нэг
талын санаачилгаар мөн талууд харилцан тохиролцсоноор гэрээг цуцална.

10.4. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг талууд харилцан тохиролцож, нэмэлт гэрээ
байгуулсан үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Аль нэг тал гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа
нөгөө талд бичгээр хүргүүлэх бөгөөд саналыг хүлээн авсан тал ажлын 2 хоногийн дотор хариу
мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ.
10.5. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал, гэрээг дуусгавар болгох, хугацаанаас нь өмнө цуцлах
тухай мэдэгдэл болон гэрээтэй холбоотой саналыг аль нэг талдаа гарын үсгээр баталгаажсан
албан бичгээр танилцуулсныг хүчинтэйд тооцно.
Ю.б.Гэрээг гурван хувь үйлдэж, захиалагч тал хоёр хувийг, гүйцэтгэгч тал нэг хувийг хадгалах
бөгөөд эдгээр нь хууль зүйн хувьд адил хүчинтэй байна.
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