
Улсын онц чухал обьектын жагсаалтанд орсонтой холбоотой материал 
нийлүүлэх урилга 

ДЦС-2 ТӨХК-аас Улсын онц чухал обьектын жагсаалтанд орсонтой холбоотой материал нийлүүлэх 
хувь хүн болон албан байгууллагыг урьж байна. Нийтээр нь болон хэсэглэн нийлүүлэх боломжтой.  

Сонирхсон  иргэн аж ахуйн нэгжүүд 2022 оны 06 сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө 

tpp2@tpp2.energy.mn хаягаар нийлүүлэх үнэ, хугацаа, техникийн бичиг баримтыг ирүүлнэ үү. Сонирхсон 

этгээд холбогдох материалыг www.tpp2.mn сайт-аас “Ил тод байдал” цэсний “Худалдан авах ажиллагаа” 

хэсгээс  үзэж танилцана уу.  

 

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, ДЦС-2 ТӨХК өөрийн байр, 109 тоот, Худалдан авах 

ажиллагааны хэсэг, Утас 70172157 
 

Аж ахуйн нэгжүүд дараах шаардлагыг хангасан байна. 

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

2. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ 

3. Татварын өр төлбөргүй байх 

4. Шүүхийн тусгай архивын лавлагаа 

5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт 

6. Нийлүүлэх бараа материалын үйлдвэрлэгчийн захиа, 6 сарын   хугацаатай үйлдвэрлэгч,гэрээт борлуулагчийн чанарын 

баталгаа, сертификати, техникийн үзүүлэлт зэрэг нотлох баримтыг  баталгаат орчуулгаар орчуулж ирүүлэх. 

7. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэлийг ирүүлэх 

 

 

mailto:tpp2@tpp2.energy.mn
http://www.tpp2.mn/


Техникийн тодорхойлолт 

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн, эсхүл дүйцэхүйц байна. 

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТАД ШААРДАГДАХ 

ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Д/Д НЭР 
ХЭМЖИ
Х НЭГЖ 

ТО
О  

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАЙЛБАР 

1 Харуулын байр ш 2 

- Харуулын байр нь 2,5м, 2м-ийн харьцаатай, 
4 талдаа харагдах нээлттэй цонхнуудтай. 

- Халуун, хүйтэнд тэсвэртэй стандартын 
материалаар хийгдсэн байна. 

- 2,5м түүнээс дээш өндөрт тусгай шат, тавцан 
дээр байрлах зориулалттай, тусгай тавцан 
дээр харуулчин тойрч явах боломжтой. 
Суугаа байдлаас бүх чиглэлийг харах 
зориулалттайгаар төхөөрөмжилнө.  

- Цонх нь цантахгүй байхаар хийгдэх 
 

2 Гэрэлтүүлэг  ш 2 

Гэрэлтүүлэг нь  цахилгааны хэлбэлзэл даах 
чадвартай, тод холын тусгалтай, шороо ус, 
цаснаас хамгаагдсан, эргэдэг, эргэдэггүй 
суурьтай байна. 

 
Орчны үзэгдэх орчинг 
нэмэгдүүлж, объектын 
найдвартай байдлыг хангах 

3 ODF box ш 2 4 core wall mounted - 

4 Тэжээлийн блок  ш 2 12V, 20А - 

5 Медиа конвейтер хос 2 Шилэн кабелийн хүлээн авагч - 

6 NVR  ш 1 16 channel HDD 4-с дээш слодтой Dahua brand - 

7 Сүлжээний толгой  хайрцаг 1 RJ 45 Ugreen - 

8 Jumper cable ш 4 2м - 

9 
Шилэн кабелийн 
төгсгөвч хийлгэх 
ажлын хөлс  

ш 4 2м - 



10 Утасны аппарат  ш 3 

- Дугаар илрүүлэгчтэй, дуудлагын санах 
ойтой. 

- Утасны дугаар хадгалах, дуудлагыг дахин 
дуудах  

- Чанга яригчтай. 
- Дуудлага түгжигчтэй. 
- Өнгө: хар, цагаан, NEC үйлдвэрийн АТС 

дэмждэг байх 12 Line keys 
- Тоон аппарат байх  

 

11 Ажлын ширээ ш 2 

Модны үртсэн шахмал, ус чийгийн хамгаалттай 
ламинет гадаргуутай. 
Хэмжээ: Урт 200 см, өргөн 90 см, өндөр 74 см 
өнгө: Wildbirne 

 

12 Сандал  ш 4 

Торон даавуун бүрээстэй, төмөр хөлтэй. 
Өнгө: хар  
хэмжээ: Урт 62см, өргөн 54см, өндөр 92см  
Жин: 7.5кг 

 
Харуулын даргын өрөөнд 

энгийн сандал 

13 
Авто машины 
тольдуур 

ш 1 
Төвгөр 330*265 мм-ийн дөрвөлжин хийцтэй. 
Гэрэлтэй, 4 ширхэг 1,5 В-ын цэнэглэдэг 
батарейгаар ажилладаг. 

 

 
 

14 

Урд 2 болон 
шинээр барих  
харуулын байрны 
тень 

ш 4 

- 25мкв халаах хүчин чадалтай. 
- Өрөөг халаах дээд хэмжээ 37°C 
- Ялтсаар халдаг. 
- Цахилгаан зарцуулалт бага. 
- Хяналтын ухаалаг самбартай. 
- Тохируулга: 1000W, 1300W, 2300W 
- Хүйтэн агаар гадагшлуулах хэсэг болон 

сэнстэй. 
- Суурь хөл болон хананд тогтоогчтой. 
- Тасалгааны температур хэмжигчтэй. 

Олон улсын стандартад 
нийцсэн. 



- Алсын удирдлагатай. 

15 
Хяналтын камер 
ажиглах том 
дэлгэц 

ш 1 

- SKU: TV-55 H2800 
- Barcode: HPP 55inch 1080FULL HD WiFi 
- Android үйлдлийн систем 
- Төрөл IP линзний төрөл   2.8мм, 110 градус 

шөнийн тусгал 0-30м 
- Харах өнцөг 90 градус 
- Горим шөнө өнгөтөөр хардаг 
- Power input 13 VDC 
- Мемори картны оролттой. 

 
Хяналтын камер хянах 

зориулалтай. 

16 
Зөөврийн 
компьютер 

ш 1 

- CPU: AMD Ryzen 5 3450U 
- GPU: AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 

2000/3000, 15W) 
- DISPLAY: 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS 
- STORAGE: 256GB SSD 
- RAM: 8GB DDR4, 2400 MHz 
- WEIGHT: 1.71 kg (3.8 lbs) 

- 

17 Өнгөт принтер ш 1 

- Хэвлэлт: On-demand ink jet 6-colour 
- Хэвлэх нягтрал: 5,760 x 1,440 dpi (with 

Variable-Sized Droplet Technology) 
- Хэвлэх хурд: A4 (Black / Colour): Approx. 37 

ppm / 38 ppm ISO 24734: Up to 5.1 ipm / 5 ipm 
- Фото (default) – Approx. 27 sec per photo 

(хүрээгүй) 
- Тохирох үйлдлийн систем: Windows XP / 

Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.6.8 or later 
- Тохирох хор: 
- Хар: T6731 (дунджаар 5,400 хуудас) 10x15см 

фото 
- Цэнхэр: 6732 (дунджаар 1,800 хуудас) 

10x15см фото 
- Ягаан: T6733 (дунджаар 1,800 хуудас) 

10x15см фото 

- 



- Шар: T6734 (дунджаар 1,800 хуудас) 
10x15см фото 

- Цайвар цэнхэр: T6735 (дунджаар 1,800 
хуудас) 10x15см фото 

- Цайвар ягаан: T6736 (дунджаар 1,800 
хуудас) 10x15см фото 

- Хэвлэх цаасны хэмжээ:A4, A5, A6, B5  
- Хэмжээ: 547 x 289 x 187 мм 
- Жин: 6.0 кг 

18 
3 үйлдэлтэй хар 
принтер 

ш 1 

- Үйлдэл: хэвлэх, хувилах, сканер 
- Хэвлэлийн дээд хэмжээ: A4  
- Хэвлэх технологи: лазер принтер  
- Хэвлэх өнгө: хар, цагаан 

- 

19 
Дуу бичлэг 
хураагуур 

ш 1 

- Хэмжээ 
1.51 x 4.49 x 
0.76 (in) 

- Жин 2.61 oz (74 g) 

- Батарей төрөл 
Dry Battery 
AAA x 2 

- MAX File 5000 

- Багтаамж 4 GB 

- Микрафон Monaural 

- Бичих формат MP3 

- Max. Recording time 
mp3 192 kbps 

39 Hrs 45 Min 

- Max. Recording time 
mp3 128 kbps 

59 Hrs 35 Min 

- Battery life 55 Hrs 
 

Ашиглахад хялбар авч 
явахад овор хэмжээ бага 
байх. Ашиглах болон 
хэрэглэх гарын авлага монгол 
хэлээр байх. 

20 Энгэрийн камер ш 5 

- Нягтрал: 2304x1296 30P; 1920x1080 30P; 
1280x720    

- Зургийн хэмжээ: 
34M(6736X5040),14M(4352X3264 

- 16:9); 12M(4000x3000 16:9); 8M(3264x2448 
16:9); 

- Фото зургийн горим:Асаах/Унтраах 

Ашиглахад хялбар авч 
явахад овор хэмжээ бага 
байх. Ашиглах болон 
хэрэглэх гарын авлага монгол 
хэлээр байх. Нууцлал 
хадгалалт өндөр байх. 



- Off/3pcs/30sec/1min/5min Pre-Record: On/Off 
- Бичлэг дараах: унтраалтай 

/5sec/30sec/1min/5min 
- Видео бичлэг: Асаах/унтраах функц 
- Бидео бичлэгийн урт: 5/10/15/20/30минут 
- Хөдөлгөөн илрүүлэх: Асаах/Унтраах функц 
- LCD Auto Off: Унтраалтай /1min/3min/5min 
- 1*KJ21pro видео камер 
- 1*USBхолболтын кабель 
- 1* Тогтоогч 

21 
Согтуурлыг зэрэг 
тандагч 

ш 1 

- +25 хэмд BAC 0,1% үед +/-0,0005% 
- +5 хэмээс +40 хэмд ажиллана. 
- 50 удаагийн тест сануулна. 
- Химийн нарийн мэдрэгчтэй. 
- Богино хугацаанд тест хийнэ. 

- 

22 
Согтуурлын зэрэг 
хэмжигч багаж 

ш 1 

- Цахилгаан хангамж хоёр AA шүлтлэг эсвэл 
NiMH батерейтай. 

- Ойролцоогоор нэг багц шүлтлэг батерей 
дээр 1500 туршилт хийх боломжтой. 

- NiMH батерейг дотооддоо цэнэглэх 
боломжтой. 

- Хэмжээ (H x W x D), жин ойролцоогоор. 142 
мм x 75 мм x 36 мм / 5.6” x 2.9” x 1.4”, 
ойролцоогоор 195 г / 0.5 фунт, батерей орно. 

- Багажны тохиргооны шууд цэсээр 
удирдуулсан тохиргоо (PIN шаардлагатай) 

- Чичиргээ ба цохилт EN 60068-2-6, EN 60068-
2-29 стандартад нийцнэ. 

- CE тэмдэглэгээний заавар 89/336/EC 
(цахилгаан соронзон нийцтэй байдал) 

- Өгөгдлийн интерфэйсүүд USB холболтыг 
компьютерт холбох; 

- 



- Дэлгэц График арын гэрэлтүүлэгтэй LCD 
дэлгэц; 41 мм x 24 мм / 1.6” x 0.9” (128 x 64 
пиксел) 

- Дэлгэц болон анхааруулах мессежийг 
дэмжих 3-өнгөт LED/хэвлэгчийн оптик 
интерфэйстэй. 

23 

Тээврийн 
хэрэгсэл албадан 
зогсоогч 
төхөөрөмж 

ш 1 

- Урт  нь 7м  
- Жин 8кг 
- Хэмжээ 550:450:90мм 
- Хадаасны диа митер 8:35мм 
- Цас бороонд зэвэрдэггүй материалаар 

хийгдсэн байх баталгаат хугацаа 3 болон 
түүнээс дээш жил байна. 

Халдлага үйлдэх тээврийн 
хэрэгслийн албадан зогсоох 

24 
Урд 2 харуулын 
цэгийн хаалга 
солих  

ш 2 

- Төмөр хийцтэй стандарт хэмжээтэй /бүргэд 
хаалга/ 

- Улирлын онцлог цас, борооны нөхцөл 
байдлыг даах чадвартай.  

- Бат бөх чанартай. 

Одоогийн хаалга шаардлага 
хангахгүй болсон. 

25 Ус шүүгч  ш 1 - Шугамд холбодог. 

 

26 
Богино долгионы 
зуух 

ш 1 

-  20л багтаамжтай 
- А+ цахилгаан зарцуулалттай  
- Халаах, гэсгээх горимтой  
- 800Вт чадалтай 
- Жин 12,7кг  
- Хэмжээ : 25,8 х 32,5 х 44см (өндөр х өргөн х 

гүн) 
- Суурилуулдаггүй 15-20 литр 
- 800 – 1000Вт 

 
- 



27 
Суурин станц 
MD788i 

ш 1 
Чадал 1 – 50 Ватт (VHF), GPS-гүй, DMR Tier II 
болон аналог хосолсон горимтой - 

28 Тэжээлийн блок ш 1 
Машин станцын тэжээлийн блок (220Ватт, AC 
тэжээлийн кабельтай цуг PWC03) (RoHS) - 

29 Антенн ш 1 

Чиглэлгүй антенн дагалдах хэрэгслийн хамт 
TQJ-350AD5 335-350MHz gain 5dBi босоо 
туйлшралтай VSWR <1.5 N (female) холбогч 
AN0342W01 (RoHS) & 16010342W0000 

- 

30 
Програмчлалын 
кабель 

ш 1 
Програмчлалын кабель (USB Port)(RoHS)(for 
MD785(G)&MD78Xi&MD655) - 

31 
Фидер кабель 
25m 

ш 1 1/2” RF фидер кабель 25м - 

32 Фидер коннектор ш 2 1/2” RF фидер коннектор - 

33 
Фидер 
газардуулгын сэт 

ш 1 1/2” RF фидер газардуулгын сэт -- 

34 RF коннектор ш 1 
RF коннектор NF-BM3-NT50G-50-W 50Ω DC-
1.3GHz N/F BNC/M Φ15.5*39.7 

- 

35 
Тоон ба аналог 
хосолсон гар 
станц PD568 

ш 10 
Чадал 1 – 4 Ватт, DMR Tier II болон аналог 
хосолсон горимтой. 

- 

36 Сургалтын ширээ  ш 8 

Тавцан: Модны үртсэн шахмал  

Өнгө: шаргал 

Хөл: төмөр 

Хэмжээ: 1200х600х750 мм 

 



 

37 
Сургалтын 
сандал  

ш 16 

 

Торон даавуун бүрээстэй, зөөлөн, хөл нь 

төмөр хийцтэй.  

Өнгө: хар 

Хэмжээ: Урт 52 см, өргөн 50 см, өндөр 84см 

TUBE DIA:19*1.0MM 
 


