ОСНААУГ-ЫН 2018 ОНД ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ , ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018.02.26
Д/д

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Зарцуулах хөрөнгө
/төгрөгөөр/

А.Их засварын төсөвт ажлын төлөвлөгөө
А.1 Гадна шугам шинэчлэн солих ажил
А.1.1

ОСНААУГ-ын БТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-103-р
төвийн харьяа 50-р байрнаас 64, 65-р байр
хүртэл гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос
шугамыг нэвтрэх сувагт оруулан шинэчлэн солих
ажил

у/м

480

А.1.2

ОСНААУГ-ын БТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-113-р
төвөөс 15-р байрны оруулга хүртэл гадна дулаан,
хэрэгцээний усны 5 хос шугамыгшинэчлэн солих
ажил

у/м

345

А.1.3

ОСНААУГ-ын БТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-123-р
төвийн 26-р байрны гадна дулаан, хэрэгцээний
усны 5 хос шугамыг шинэчлэн солих ажил

у/м

250

А.1.4

ОСНААУГ-ын БТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-149-р
төвийн 2-р хэлхээнд 23, 33-р байруудын гадна
дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугамыг нэвтрэх
сувагт оруулан шинээр угсрах ажил

у/м

241

А.1.5

ОСНААУГ-ын БТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-149-р
төвийн 2-р хэлхээнд 22аб, 27а, 31-р байруудын
гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугамыг
нэвтрэх сувагт оруулан шинээр угсрах ажил

у/м

300

А.1.6

ОСНААУГ-ын ЗТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-15-р
төвөөс 205-р байрны гадна дулаан, хэрэгцээний
усны шугамыг шинэчлэн солих ажил

у/м

281

А.1.7

ОСНААУГ-ын ЗТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-8-р
төвийн дараагаас 110-р байрын гадна дулаан,
хэрэгцээний усны шугамыг шинэчлэн солих ажил

у/м

276

А.1.8

ОСНААУГ-ын ЗТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-12-р
төвийн дараагаас 46б, 48б байруудын шугамыг
холбох ажил

у/м

209

А.1.9

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ХУД 3-р хороо Ус дулаан
дамжуулах-88-р төвийн 2-р хэлхээний дулааны 2
хос шугамыг ф300мм болгон ДХ16-аас ДХ17
хүртэл өргөтгөн солих ажил

у/м

106

А.1.10

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах 86-р
төвийн харьяа 53, 63-р байруудын гадна дулаан,
хэрэгцээний халуун усны шугамыг шинэчлэн
солих ажил

у/м

288

154,800,000.00

45,460,000

28,700,000

79,100,000

79,920,000

23,300,000

23,640,000

27,100,000

80,000,000

52,630,000

А.1.11

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 11-р төвийн
БГДүүрэг 12-р хороо 6-р бичил хороололын 26-р
байрны хэрэгцээний халуун,
хүйтэн усны
магистраль шугам шинэчилэн солих ажил

у/м

228

А.1.12

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 11-р төвийн
БГДүүрэг 12-р хороо 6-р бичил хороололын 28-р
байрны хэрэгцээний халуун,
хүйтэн усны
магистраль шугам шинэчилэн солих ажил

у/м

128

Дүн

3132

17,100,000

10,900,000

622,650,000

А.2 Цахилгааны ерөнхий щит шинэчлэн солих ажил
А.2.1

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах 80, 77р төвүүдийн ерөнхий щит шинэчлэх ажил

ш

2

А.2.2

ОСНААУГ-ын БТТ-ийн ус дулаан дамжуулах -99,
123-р төвүүдийн цахилгааны ерөнхий щит
шинэчлэх ажил

ш

2

А.2.3

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 5-р төвийн
СБД 6-р хороо 30-р байр, 10-р хороо 30-р
байруудын цахилгааны ерөнхий щит шинэчлэх
ажил.

ш

2

А.2.4

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 7-р төвийн 140.0-тын 22, НХ-20-р байруудын цахилгааны
ерөнхий щит шинэчлэх ажил.

ш

2

А.2.5

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 8-р төвийн 45,
33, 30, 28, 60, 31, 10, 2а, 8, 18 байруудын
цахилгааны ерөнхий щит шинэчлэх ажил.

ш

15

А.2.6

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 9-р төвийн
БГД-ийн 1-р хороо 42а, 2а байруудын цахилгааны
ерөнхий щит шинэчлэх ажил.

ш

2

А.2.7

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 11-р төвийн
Баянгол дүүрэг 12-р хороо
6-р бичил
хороололын 26-р байрын цахилгааны ерөнхий
щит шинэчлэх ажил.

ш

1

А.2.8

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 13-р төвийн
БГД-19-р хороо, 4-р хороололын 51, 61Байруудын цахилгааны ерөнхий щит шинэчлэх
ажил.

ш

2

Дүн

28

11,260,000

12,430,000

14,430,000

8,200,000

41,910,000

17,620,000

13,010,000

10,090,000

128,950,000

А.3 Ажлын байр тохижуулах, дээврийн засварын ажил
А.3.1

ОСНААУГ-ын БТТ-ийн Ус дулаан дамжуулах-115-р
төвийн барилгын дээврийн их засварын ажил

ш

1

А.3.2

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах -43,
64, 80-р төвүүдийн барилгын дээврийн их
засварын ажил

м²

899

12,730,000

65,560,000

А.3.3

ОСНААУГ-ын ЗТТ-ийн ус дулаан дамжуулах -10,
20, 27, 34-р төвүүдийн барилгын дээврийн их
засварын ажил

м2

1870

А.3.4

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх-3-р төвийн
БЗД.3-р хороо оффисын барилгын дээврийн их
засварын ажил

м2

420

А.3.5

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх-7-р төвийн
ЧД-н 3-р хороо архив, агуулахын өрөөний
дээврийн их засварын ажил

м2

54

А.3.6

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 8-р төвийн
орон сууцны УАА20, 50 мянгатын 20-р байруудын
техникийн подвальд ажилчидын амралтын байр
тохижуулах ажил

ш

1

А.3.7

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх-8-р
хүлээн авах танхим тохижуулах ажил

ш

1

А.3.8

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх-9-р төвийн
оффиссын 2-р давхрын дотор засварын ажил

м2

276.4

А.3.9

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 15-р төвийн
офиссын барилгын дээврийн их засварын ажил

м2

216

А.3.10

ОСНААУГ-ын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 15-р төвийн
хуучин агуулахын өрөөг засварлаж ажлын байр
шинээр тохижуулах засварын ажил

м2

төвд

68,400,000

19,600,000

13,560,000

5,000,000

5,000,000
47,480,000
10,050,000

12,100,000

Дүн

259,480,000

Б. Худалдан авах тоног төхөөрөмжийн засварын төлөвлөгөө
Б.1

Орон сууцны байруудын холигч узель, УДДТ, бага
чадлын УДДТ-үүдийн халаалт, хэрэгцээний усны
насос шинэчлэн солих

ш

105

392,772,600

Б.2

УДДТ-үүдийн
задардаггүй,
хүчин
чадал
хүрэлцэхгүй байгаа ялтсан дулаан солилцуур
шинэчлэн солих

ш

8

124,656,800

Б.3

Орон сууцны байруудын холигч узель, УДДТ, бага
чадлын УДДТ-үүдийн халаалт, халуун усны
автомат тоноглол шинэчлэн солих

ш

84

156,862,200

Б.4

УДДТ, бага чадлын УДДТ-үүдийн шаардлага
хангахгүй даралтын зөрүү тохируулах хаалт
шинэчлэн солих

ш

14

48,171,200

Б.5

УДДТ-үүдийн баталгаат хугацаа дууссан дулааны
тоолуур шинэчлэн солих

ш

3

38,445,000

Дүн

760,907,800

Нийт дүн

1,771,987,800

Б.1. Худалдан авах засварын төлөвлөгөө
Б.1.1

Төлөвлөөт бус засварын ажилд

-

-

350,000,000

Б.1.2

Автомашин худалдан авах

ш

3

150,000,000

Б.1.3

Урсгал засварын материал авахад

Б.1.4

Зураг төсөв хийх зардал

20,000,000

Б.1.5

Сонгон шалгаруулах уралдаан зарлах

40,000,000

Б.1.6

ARC GIS программын лиценз авах

20,000,000

1,898,527,590

Дүн

2,478,527,590

В.Хөрөнгө оруулалтаар шинээр хийгдэх төсөвт ажил
В.1 Хэрэгцээний халуун усны эргэлийн шугам шинээр татах ажил
В.1.1

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах 57-р
төвийн харьяа 12, 13, 14, 1-р байруудын
хэрэгцээний халуун усны эргэлтийн шугамыг
шинээр татах ажил

у/м

142

В.1.2

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах 57-р
төвийн харьяа 3, 4-р байруудын гадна дулаан,
хэрэгцээний халуун усны эргэлтийн, хүйтэн усны
шугамыг угсрах ажил

у/м

254

В.1.3

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах 68-р
төвийн харьяа 22. 24. 24а байруудын хэрэгцээний
халуун усны эргэлтийн шугамыг шинээр татах
ажил

у/м

162

В.1.4

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах-73-р
төвийн байруудын хэрэгцээний халуун усны
эргэлтийн шугамыг шинээр татах ажил

у/м

675

В.1.5

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн СБД 2-р хороо ус дулаан
дамжуулах-70-р төвийн 26-р байрнаас 26.1-р байр
хүртэл хэрэгцээний халуун усны шугамыг
шинээр усграх ажил

у/м

104

В.1.6

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн СБД 2-р хороо 30-р
байрнаас 29-р байр руу хэрэгцээний халуун усны
эргэлтийн шугамыг шинээр угсрах ажил

у/м

120

Дүн

1457

48,200,000

42,430,000

22,830,000

41,600,000

18,420,000

25,000,000
198,480,000

В.2 УДДТ-ийн машинистийн ажлын байрыг ариутгах татуургын шугамд холбох ажил
В.2.1

ОСНААУГ-ын ТТТ-ийн ус дулаан дамжуулах - 2, 9,
65, 93-р төвийн барилгын машинистуудын ажлын
байрыг ариутгах татуургын шугамд холбох ажил

у/м

Дүн

132

132

29,500,000

29,500,000

В.3 Бага чадлын УДДТ-ийг 2-р хэлхээнд холбох ажил
В.3.1

В.3.2

ОСНААУГ-ын ЗТТ-ийн ус дулаан дамжуулах- 145-р
төвийн дараагаас БЧУДДТ-64-р байрны шугамыг
холбох ажил
ОСНААУГ-ын ЗТТ-ийн ус дулаан дамжуулах -34-р
төвийн дараагаас Тэгш СӨХ-ны барилгын гадна
дулааны шугамыг холбох ажил

у/м

350

у/м

440

56,850,000

79,350,000

Дүн

790

136,200,000

В.4.1

ОСНААУГ-ын ХҮТ-14-ийн БГД 6-р хороо оффисын
барилгын 1-р хэлхээний дулааны шугам шинээр
татаж, халаалт, хэрэгцээний усны ялтсан дулаан
солилцуур шинээр угсрах ажил

у/м

В.4 Ажлын байрыг 1-р хэлхээнийх дулааны шугамд холбох, ЯДС шинээр угсрах ажил
151

Дүн

25,200,000

25,200,000

Г.Хөрөнгө оруулалтаар шинээр худалдан авах ажил
Г.1

Орон сууцны байруудад холигч узель угсрах
болон эргэлтийн насос шинээр суурилуулах

ш

34

50,820,000

Г.2

Орон сууцны байруудад холигч насосны узель
угсрахад гуравлагч хаалт, активаторын хамт
суурилуулах

ш

29

65,250,000

Г.3

УДДТ болон Бага чадлын УДДТ -ийн халаалт
болон хүйтэн усны насосд давтамж хувиргагч
шинээр суурилуулах

ш

27

50,000,000

Г.4

Бага чадлын УДДТ-д дулааны тоолуур шинээр
суурилуулах

ш

3

11,288,000

Г.5

ОСНААУГ-ын
автоматжуулалт

а

1

-

-

Г.6
Г.7

БТТ-ийн

УДДТ-103-ийн

Спорт заалны барилга барих зураг төсөв хийж
ажил эхлүүлэхэд
Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн
шинэчлэлт

Дүн

7,979,200
500,000,000
175,400,000
860,737,200
1,250,117,200

