ШҮҮХИЙН ТУСГАЙ АРХИВЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ
WWW.TENDER.GOV.MN СИСТЕМД ЦАХИМААР АВАХ ЗААВАР
Энэхүү заавар нь тендерт оролцохыг сонирхогч иргэн, хуулийн этгээд Төрийн
худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn системээр дамжуулан Шүүхийн тусгай
архивын тодорхойлолтыг цахимаар авахад зориулагдсан болно.
Анхааруулга: Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт авахдаа тендер хүлээн
авах эцсийн хугацаанаас ажлын 3-аас доошгүй хоногийн өмнө хүсэлтээ илгээхийг
анхаарна уу. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг тулгасан, боломжит хугацаанаас
хоцорч хүсэлтээ илгээснээс үүдэн тус архивын тодорхойлолт гараагүй тохиолдолд
ШҮҮХИЙН ТУСГАЙ АРХИВ хариуцлага хүлээхгүй.
Алхам –- 1
Тендерт оролцохыг сонирхогч этгээд нь Худалдан авах ажиллагааны цахим
системд бүртгэлтэй эрхээрээ нэвтэрч, тендерийн хураамжаа төлснөөр Тендер
шалгаруулалт цэсийн “Оролцож буй ТШ” хэсэгт тендер орж ирнэ.

Алхам –- 2
Үүний дараа тухайн тендер шалгаруулалтын дугаар дээр дарж орсноор дараах
цонх харагдах бөгөөд “Шүүхийн тодорхойлолт” хэсгийн “Тодорхойлолт авах” гэсэн
товч дээр дарна.

Алхам –- 3
Тодорхойлолт авах товч дээр дарахад дараах хэсэг гарч ирэх бөгөөд
тодорхойлолт авах тендерт оролцогчоо сонгоно.
а.Түншлэлээр орж байгаа тохиолдолд тус системээр цахим түншлэл хийгдэж
“Түншлэл бэлтгэх” цэсэд ‘Баталсан’ төлөвтэй болсон тендерт оролцогчийн
тодорхойлолтыг мөн авах боломжтой юм. Зөвхөн төлөөлөл эрх бүхий этгээд нь тендерт
оролцох хураамжийг төлөх бөгөөд түншлэлийн компаниуд тус бүр Шүүхийн тусгай
архивын тодорхойлолтыг төлбөр төлж авахыг анхаарна уу.

б.Хэрвээ түншлэл хэлбэрээр оролцоогүй тохиолдолд зөвхөн тухайн тендерт
оролцогчийн мэдээлэл уг сонголтод харагдах болохыг анхаарна уу.

Алхам –- 4
Тодорхойлолт авах товч дээр дарахад дараах хүсэлт гарч ирэх бөгөөд тендерт
оролцогч хүсэлтийн мэдээллийг шалгаж “Төлбөр төлөх” товч дарна.

Алхам –- 5
Төлбөр төлөх товч дээр дарснаар
Голомт
банкны
е-мерчантын
систем
ашиглан аль ч банкны интернет гүйлгээ хийх
боломжтой буюу е-кодтой картаар Шүүхийн
тусгай архивын тодорхойлолтын хураамж
болох
10000₮,
банк
хоорондын
гүйлгээний шимтгэл 100₮ нийт 10100₮
төлнө.

Алхам--6
Сошиалпэй ашиглан төлбөр төлөх бол Socialpay гэсэн сонголтыг сонгож утасны
дугаараа оруулж, гүйлгээний нууц үгээ оруулснаар төлбөр төлөх боломжтой.

Алхам –- 7
Төлбөр төлөгдсөний дараа Шүүхийн тодорхойлолт авах хэсэгт хүснэгтэд гаргасан
хүсэлт “Хүсэлт гаргасан” төлөвтэй харагдана.

Алхам –- 8
Шүүхийн тусгай архиваас тус хүсэлтийн хариу ирсэн тохиолдолд “Батлагдсан”
төлөвтэй болох бөгөөд хүснэгтийн “Тодорхойлолт” хэсгийн огноо дээр дарна.

Алхам –- 9
Хүснэгт дэх Огноо дээр дарснаар Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт
харагдах болно.

❖ Шүүхэд

хариуцагчаар олон татагдаж байсан тохиолдолд хүснэгтийн
“Хавсралт” гэсэн үг дээр дарж тус мэдээллүүдийг харах боломжтой.

❖ Уг цахим хэлбэрээр авсан Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт нь тендер

илгээх үед автоматаар тендерийн материалд хавсаргагдана.

