(цаашид "ажил" гэх) 18081000 (арван найман сая наян нэгэн мянга) төгрөгөөр
(цаашид "гэрээний үнэ" гэх) гүйцэтгэхээр ирүүлсэн гүйцэтгэгчийн тендерийг үүгээр
хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ буюу ажлын нийт төсөвт өртөг нь санхүүжилтийн
нийт гүйцэтгэл болно.
2.1.2. Гэрээний нийт дүн: 18081000 төгрөг байх бөгөөд уг дүнд НӨАТ багтсан
болно.
2.1.3. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад шинээр батлагдсан хууль, төрийн аливаа
шийдвэрүүдэд нэмэлт болон өөрчлөлт орсон нь гэрээний үнэд өөрчлөлт орох
үндэслэл болохгүй.
2.1.4. Гэрээний үнэ гэрээний хүчинтэй хугацаанд тогтмол байна.
2.2. Гэрээний үнийг төлөх нөхцөл
2.2.1. Гүйцэтгэгчийн ажлын нийт хөлсний 5% болох 904050 (есөн зуун дөрвөн
мянга тавь) төгрөгийг захиалагчийн дансанд баталгаа болгон үлдээх бөгөөд ажил
хүлээн өгсөн өдрөөс хойш 1 жилийн баталгаат хугацаа дуусмагц уг мөнгийг
гүйцэтгэгчийн дансанд шилжүүлнэ.
2.2.2. Ажлын гүйцэтгэлийг 2 үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлэх бөгөөд 1 дүгээр
үе шатны ажил эхлэхийн өмнө нийт төлбөрийн 75%-ийн төлбөрийн 30%, ажил
хүлээн авч, акт үйлдсэн өдрөөс хойш нийт төлбөрийн 75%-ийн 70%, 2 дугаар үе
шатны ажил эхлэхийн өмнө үлдэгдэл төлбөрийн 30%, ажил хүлээн авч, акг
үйлдсэн өдрөөс хойш үлдэгдэл төлбөрийг тус тус шилжүүлнэ.
Гурав. Гэрээний хугацаа, баталгаат хугацаа,
доголдол, хүлээн авах, өмчлөх
3.1 Гэрээний хугацаа
3.1.1. Гүйцэтгэсэн ажлыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор
Гүйцэтгэгч нь Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.
3.1.2. Гүйцэтгэгч тал уг ажлыг Гэрээнд заасан хугацаанд Захиалагчид
хүлээлгэн өгөөгүй бол хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд нийт үнийн дүнгийн 0.5
хувиар алданги тооцон Захиалагчид төлнө.
3.2 Баталгаат хугацаа, баталгаат хугацааны доголдол, засвар
3.2.1. Баталгааны хугацаа нь талууд ажил хүлээн авснаас хойш 1 жилийн
хугацаанд байх бөгөөд энэхүү хугацаа дуусгавар болсноор баталгааны хугацаа
дуусгавар болно.
3.2.2. Захиалагч нь чанарын баталгаат хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил,
гологдол арилгах тухай мэдэгдлийг гүйцэтгэгчид өгнө. Чанарын баталгаат хугацааг
зөрчил, гологдлыг арилгаж дуусах хүртэл сунгана.
3.2.3. Ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил дутагдал нь захиалагчийн
өгсөн захиалгад хамаарахгүй бол баталгаат хугацаанд хамаарахгүй бөгөөд
Захиалагч өөрөө хариуцна.
3.2.4. Гүйцэтгэгч баталгаат хугацааны үед гүйцэтгэсэн ажлын зөрчил, дутуу
хийгдсэн ажлыг шуурхай оношлон, мэдэгдэл өгснөөс хойш ажлын 3 өдөрт багтаан
хийж гүйцэтгэнэ.
Дөрөв. Талуудын эрх, үүрэг
2

4.1. Захиалагчийн эрх, үүрэг
4.1.1.

Захиалагч

ажлын

гүйцэтгэлд

хяналт

тавих

ажилтнаа

томилж,

хамтарч ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.
4 12
Захиалагч нь гүйцэтгэгчийн ажлыг шалгаж, илэрсэн зөрчил,
гологдлын талаар түүнд мэдэгдэнэ. Энэхүү ш а л г а л т нь гүйцэтгэгчиин үүрэг
хариуцлагыг хөндөхгүй. Захиалагч зөрчил, гологдол баиж болзошгүи гэж үзсэн
аливаа ажилд зөрчил, гологдол хайх, уг ажлын далд хэсгииг нээж шалгалт,
туршилт явуулах талаар зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэи.
4.1.3
Ажил дууссаны дараа шалгаж, ажлын таиланг цаасаар болон

ГУЙЦЭТГЭГЧТЭЙ

сЬайлаар хүлээж авна.
„
414
Гүйцэтгэсэн ажил чанарын болон гүйцэтгэлиин, зохих норм
стандартын шаардлага хангаагүй тохиолдолд ажлын хөлсийг төлөхөөс татгалзах
эрхтэи. ^ ^ 5
гүйцэтгэл нь гүйцэтгэгчийн буруугаас болж 3 хоногоос илүү
хугацаагаар саатвал хугацаа хоцорсон хоног тутамд төлбөрийн 0.5/6 хувьтаи
тэнцэх алдангийг Захиалагч нь хасажтооцон суутгах эрх эдлэнэ.
4.2. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг
4 2 1 Гүйцэтгэгч ажлыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан өдөр эхлүүлж,
өөрийн гаргасан ажлын хөтөлбөр болон захиалагчийн баталсан тодотгосон ажлын
хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэн, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр дуусгана.
4 2 2 Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үил ажиллагааны
еоөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажил гүйцэтгэх хугацаа
болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан ажль.н хөтөлбөрииг боловсруулж,
а ж л ы г ГЭ рзэнд

заасан хугацаанд б а . а а н бүх
ажлыг чанар, стандартын шаардлага ханган, хийж дуусган хүлээлгэн өгөхөд бэлэн
" б 0 Л Г 0 Н 4°2.4. Гүйцэтгэсэн

ажлын

хөлсийг

энэ

Захиалагчаас шаардан авахэрхтэй.
4.2.5. Гүйцэтгэсэн ажлыг захиалагчид
дуусгав^р^болсонд^то^цно. ^
^
^
^

гэрээгээр
хүлээлгэж
^
^

тохирсон
өгснөөр

хугацаанд
ЙУПЯН

ажил бүрэн
аюулгүй
ажиллагааны

ажиллагаа болон өөрийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуиг
бүрэн хариуцна.
4 2 7. Гүйцэтгэгч нь ажил дууссан тухай мэдэгдлийг гаргаж захиалагчид
ажлыг хүлээлгэн өгч, акт үйлдсэнээр ажил дууссанд тооцно.
Тав. Бусад зүйл
5.1 Маргаан шийдвэрлэх
5 1 1 Гэрээг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн
Х У О Э Э Н Д байгуулсан бөгөөд түүнд заасны дагуу ойлгож, таилбарлагдана.
ХҮРЭЭ
5 Л 2 Т Э Р Э Э Н Д заагаагүй бусад асуудлыг Монгол улсын хуулиин дагуу
ШИЙДВ Э

5 1 Г г э р э э н и й хугацаанд болон түүнээс хойш үүсэх маргаантай асуудлыг
хоёр тал харилцан эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. Тохиролцоонд эс хүрсэн
тохиолдолд Монгол Улсын хуулийн дагуу шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
^
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|$Йх дүүрэг, 2-р хороо, Найрамдлын гудамж өөрийн байр

^^хүрээ:
'Налайхын дулааны станц'1 ТӨХК-ийн КВТС-20-150

маркийн ус халаалтын зуухнуудад

1М техникийн туршилт хийЖ; горимын карт боловсруулж, тохируулга хийх.
Л зохион байгуулалт түүнд тавигдах шаардлагууд:
11 Гэрээнд заасан хугацаанд горим тохируулгын ажлыг хийж дуусгах.

№
ШШШЩЩшШ

1

Дулааны алдагдлууд

,, и|г, 1
/

*
Зуухны ашигт үйлийн

|2
|||||| коэффицент

Түлшний зарцуулалт

ЩШ Сүлжээний н и й т у с н ы
4 зарцуулалтыг хэмжих
..

•

5

Зуух тус бүрээр дайран
өнгөрч байгаа усны
заоцуүлалтыг хэмжих

6

Түлшний шинжилгээ
хийх

7

Түлшний дутуу
шаталтын шинжилгээ
!.••:•
хийх

'' '

—

8
Утаа сорогч, салхилуур

1и

щ

II

1

•
•

Хийгдэх ажлууд
Утааны хийтэй алдах дулаан
Х ц ^ й н дутуу шаталтын дулаан алдалт

•
•
•

Механик дут^у шаталтын дулаан алдалт
Орчиндоо алдах дулааны алдагдал
Шлактайалдахдулааныалдагдал
Их

•

Дунд

•
•

•

Бага
1 Гкал дулаан үйлдвэрлэхэд зарцуулах бодит түлш
болон жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт.
Одоо ажиллаж буй хэмжүүр үнэн зөв зааж байгаа
эсэхийг тодруулах

•

Зуухан дээр унаж байгаа даралтын уналтыг багасгахын
тулд ямар арга хэмжээ авах талаар мэдээлэл өгөх.

•
•
•
•
•
•

Дулаан гаргах чадвар
Дэгдэмхий ббдис
Үнслэг
Чийглэг
Унос, провал, шлак
Утааны хийтэй хаягдах
504, СО-ийн агууламжийг
тодорхойлох.
Галын хотлын сийрэгжилт
Утааны хийн бүтэц
Утааны хийн зарцуулалт
Галын хотлоос гарах утааны хийн температур
Илүүдэл агаарын коэффицентыг тодорхойлох
Зууханд өгч байгаа агаарын зарцуулалт
Зууханд өгч байгаа агаарын температур

•
•
•
•
•
•
•

Ш

С-20-й50зуух№2
&20*150 зуух №3

ш
а Ш
—
КВТС-20-150 зуух №1

Хийгдэх хугацаа
1-3-р саруудад
1-3-р сарууда^
1-3-р саруудад
•р саруудад

Тайлбар

Галын хотлын процессийг Буцалмал
үет шаталтад шилжуулсний дараа

•

Хийгдэж буй ажил нь техникийн тодорхойлолт, мөрдөгдөж буй стандартад нийцсэн
захиалагчийн хүсэлтийг хангасан байх
• Ажлыг шалгах явцад илэрсэн доголдлыг арилгуулах
.цэтгэгч байгууллага:
'

Чанарын шаардлага хангасан хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр ажлыг гүйцэтгэж
төлөвлөгөөт хугацаанд дуусгах
Гүйцэтгэсэн ажилтай холбогдуулан гарах тайлан, холбогдох материалуудыг захиалагч
талд жагсаалтын дагуу хүлээлгэж өгөх

БОЛ
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

'МУЛСАН
^

А.ЦЭРЭНДОРЖ

"НДСТӨХК-ийн КВТС-20-150 маркийн Зуух № 1,2,3-т
хийгдэх дулаан техникийн туршилтын хөтөлбөр.
2019 оны 2 дугаар сар 15

Нэг. Туршилтын зорилго
1.1.
Зуухнуудын дулааны алдагдлуудыг тооцож АҮК-ыг их, дунд, бага ачааллын
утганд тодорхойлох.
1.2.
Түлшний шаталтын горим тохируулж зуухны ачааллын 3 утганд 1 Гкал
дулаан үйлдвэрлэхэд зарцуулах бодит түлш болон жишмэл түлшний хувийн
зарцуулалтыг тодорхойлох.
1.3.
Сүлжээний усны зарцуулалтад хэмжилт хийж, суурин хэмжүүрийн утгатай
харьцуулах, дулааны ачааллыг бодитоор тодорхойлох.
1.4.
Зуух тус бүрээр дайран өнгөрч байгаа усны зарцуулалтад хэмжилт хийж,
халаалтын ерөнхий шугаманд унаж буй даралтын уналтыг багасгах талаар
дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж өгөх.
1.5.
Зууханд шатааж байгаа түлшнинд лабораторийн шинжилгээ хийж, түлшний
техникийн үзүүлэлэлтийг тодорхойлох.
1.6.
Зуухны үлээх, сорох төхөөрөмжүүдийн агаар хийд хэмжилт хийж илүүдэл
агаар соролтыг тодорхойлох.
1.7.
Зуухны дулааны ачааллын 3 утганд дотоод хэрэгцээний ЦЭХ-ны хэмжээг
тодорхойлох, бууруулах арга замыг дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж өгөх.
1.8.
Зуухны машинч болон ИТА нарт мэргэжлийн сургалт явуулж чадваржуулах.

Хоёр. Туршилтын бэлтгэл ажил
2.1 Туршилтыг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүн:
Туршилтын удирдагч:
МУ-ын Зөвлөх инженер
Туршилтын бүрэлдэхүүн:
МУ-ын Зөвлөх инженер
МУ-ын Зөвлөх инженер
Бакалавр инженер
2.2
2.3
2.4
2.5

Ц.Жамьяансүрэн
Б.Ганзориг
Г.Энхбаяр
Ш.Гантулга

Туршилтанд шаардлагатай багаж, хэмжих хэрэгслийг шалгаж, цэнэглэж
ажиллагаанд бэлтгэх.
Туршилтанд шаардагдах материалын жагсаалт гарган бэлтгэх.
Шаардлагатай хэмжилтийн цэгүүдийг гүйцээж хийлгэх.
Ашиглалтын суурин хянах хэмжүүрүүд, хаалт шиберийн автоматуудын
найдвартай ажиллагааг хангах.

Гурав. Хэмжилтийн эзэлхүүн.
3.1

3.2
3.3

Ашиглалтын суурин хянах хэмжүүрүүдээр дараах параметрүүдийг хэмжинэ.
• Өгөх, буцах усны даралт, температур, зарцуулалт.
• Хэрэглээний халуун усны даралт, температур, зарцуулалт.
• Тогооны даралт.
• Анхдагч болон хоёрдогч агааруудын даралт.
• Агаарын трактын дагуух даралт, температур, зарцуулалт.
• Утааны хийн трактын дагуух хийн сийрэгжилт, температур.
• Утаа сорогч, үлээх салхилуур, нүүрс тэжээгчийн цахилгаан
хөдөлгүүрийн амперын заалт, чиглүүлэгч аппаратын байршил.
Утаа сорогч, үлээх салхилуурын ажиллагаанд зарцуулах ЦЭХ-ний
зарцуулалтыг тооцоход ашиглалтын цахилгаан тоолуурыг ашиглан
тодорхойлно.
Нэмэлт хэмжүүрээр дараах хэсэгт хэмжилт хийнэ.
• Зуухны сүүлийн хэсгийн дараа буюу балансын цэгт утааны хийн найрлага
дахь нүүрсхүчлийн хий СОг болон хүчилтөрөгчийн 02-ын агуулалтыг
хэмжээг "ТЕЗТО-ЗбО" маркийн зөөврийн хэмжүүрээр хэмжинэ.
• Агаар хийн трактын дагуух статик даралт, сийрэгжилт, утааны хийн суваг
болон агаар халаагчийн эсэргүүцлийг II маягийн усан баганын

хэмжүүр, микроманометрээр хэмжиж тодорхойлно.
•

Температурын электрон хэмжүүрээр шаардлагатай зарим цэгүүдээс
хэмжилт авна.
~ • Үлээх, сорох цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн эргэлтийг Тахометрээр
хэмжинэ.
3.4
Нүүрсний сорьцыг нүүрс тэжээгчүүдээс, үнсний сорьцыг үнс баригчын доод
хэсгээс, шлакын сорьцыг үнс зайлуулах хоолойноос тус тус авна.

Дөрөв. Туршилтявуулах нөхцөл
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Туршилт явуулах хугацаанд тухайн зуухны үндсэн ба туслах тоноглол нь
тасралтгүй найдвартай ажиллах бүрэн боломжтой байх.
Зуухны хянах, хэмжих хэрэгсэлийг найдвартай үнэн зөв ажиллах нөхцлийг
хангаж үлгэр жишээ хэмжүүрээр баталгаажуулсан байх.
Туршилт хийх үед ачааллын и/илжилтийг станцын ажиллагааны горимд
тохируулан жижүүрийн инженерийн зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ. Горим
параметрын бага хэмжээний өөрчлөлтийг туршилтын удирдагчийн зааврын
дагуу ашиглалтын ажиллагсад гүйцэтгэнэ.
ЦЭХ-ний хэрэглээг тодорхойлоход шаардагдах ашиглалтын хэмжүүр,
тоолуурын найдвартай үнэн зөв ажиллагааг хангах.
Туршилтын хугацаанд нүүрс, үнс, шлакын техникийн шинжилгээний сорьцыг
тухай бүрт нь авч өгч байх.

Тав. Туршилт явуулах дараалал.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Туршилтыг зуухны дулаан техникийн туршилт хийх аргачлалын дагуу
явуулж шаардлагатай бүх хэмжилтийг хийнэ.
Туршилтын үед хэмжилтээр гарсан үзүүлэлтэнд урьдчилсан боловсруулалт
хийнэ.
Үр дүнг үндэслэн шаардлагатай тооцоонуудыг хийх.
Туршилтын эцсийн дүгнэлт гарган тайлан боловсруулах.
Зуухны ачаалалын 3 утганд тохируулан горимын карт боловсруулах.

Зургаа. Туршилт явуулах хугацаа
К В Т С - 2 0 - 1 5 0 маркийн З у у х № 1,2,3-т уршилтыг 2 үе шаттайгаар хийж
гүйцэтгэнэ.
• 1-р үе шатны туршилт: К В Т С - 2 0 - 1 5 0 маркийн у л ш и р э м т э й

зуухны туршилтыг 2019 оны 2 дугаар сар 25-ноос 2019 оны

3 дугаар сар 25-ныг дуустал 30 хоногийн хугацаанд хийж, тайлан
тооцоог гарган батлуулна.

• 2-р үе шатны туршилт: КВТС-20-150 маркийн БУШ-т технологит
шилжүүлсэн зуухны туршилтыг 2019 оны 10 дугаар сар 15-ноос
2019 оны 11 дугаар сар 15-ныг дуустал 30 хоногийн хугацаанд хийж,
тайлан тооцоог гарган батлуулна.
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