
 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 

2022 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдөр                                                      Улаанбаатар хот                                                          

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд Цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх хүсэлтэй 

аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг үнийн саналаа ирүүлж хамтран ажиллахыг урьж байна. 

 Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

 Үнийн санал 

 Цахим татварын тодорхойлолт 

 

№ Барааны нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Савлагаа  Тоо 

хэмжээ 
Техникийн тодорхойлолт 

1 
Гарын цаасан 
сальфетик  

ш 

100ш 

400 

Ус маш сайн шингээдэг, гарт наалдахгүй  
алчуур болгон ашиглах боломжтой зузаан 
сальфетик. Гарын цаас нь хайрцганд хийж 
сугалж татах боломжтой, 345 гр-аас багагүй 
жинтэй байна.  

2 Ахуйн сальфетик ш 

150ш 

100 

Ус маш сайн шингээдэг, гарт наалдахгүй  

алчуур болгон ашиглах боломжтой зузаан 

сальфетик. Ахуйн сальфетик нь рулонтой 

тасалж хэрэглэх зориулалттай 30 см-ээс 

багагүй өндөртэй байна.  

3 
Ариун цэврийн 
цаас  

ш 
 - 750 

Том рулонтой. Нягт: гр/м2=32-50 нягтрал 

сайтай, ус сайн даадаг 

Ороомгийн урт: 50 м 

Цаасны өргөн: 9 см 

Ариун цэврийн цаас нь цаасны жингээс 

хамааран 1 буюу 2 давхар цаасаар хийгдсэн 

байна. Дамарын голын диаметр нь 7,5см-аас 

багагүй  байх бөгөөд нийт цаасан ороомгийн 

зузаан нь 7см-с багагүй байна. 50м урттай, 

гадуураа тусгаарлагч цаастай байна. 

4 
Гадаргуу 
цэвэрлэгч  

ш 
 500гр 100 

Бүх төрлийн гадаргуу цэвэрлэдэг. Нунтаг, 

ууттай байх.  

5 Шил арчигч ш 
592мл 30 

Шүршиж хэрэглэдэг байх, шилэн гадаргууг 

загалтуулдаггүй.  

6 
Суултуур 
цэвэрлэгч 

ш 
500мл 60 

Бактерийг устгаж, халдваргүйжүүлэх 

чанартай.  

7 Шалны алчуур  ш 
-  40 Ус шингээх чанар хамгийн өндөр байх  

8 Паркет өнгөлөгч  ш 
 500мл 15 Паркет цэвэрлэх, өнгө сэргээх 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Гарын шингэн 
саван  

ш 
20л 10 

Бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй. Гар 

хуурайшуулж эмзэгшүүлэхгүй.  

10 Угаалгын нунтаг  кг 
5кг 250 

Гар хуурайшуулж эмзэгшүүлэхгүй, 

цайруулагчтай, хөөсрөлт сайтай, хэцүү хир 

толбыг маш сайн цэвэрлэдэг. Угаалгын 

машинаар болон гараар угаахад 

тохиромжтой.  

11 Белизна ш 
 1л 60 Ариутгах, цэвэрлэх, цайруулах үйлчилгээтэй.  

12 Ахуйн бээлий ш 
 - 100 

Сайн чанарын ахуйн хэрэглээний бээлий, 

мөөгөнцөр ба нян үржихээс сэргийлсэн, 

халдваргүйжүүлэлтийн бодист тэсвэр сайтай. 

Зузаан резинэн материалтай.   

13 Илгэн алчуур  ш 
-  80 

Ус шингээх чанар хамгийн өндөртэй байх, 

энгийн алчууртай харьцуулахад 3-5 дахин 

удаан эдэлгээтэй. Маш зөөлөн бөгөөд агшиж, 

сунадаггүй байх. 50*50 см хэмжээтэй. 

14 Мебель өнгөлөгч  ш 

300мл  

15 

Мебелийг цэвэрлэж гялалзуулах ба толбо 

үлээхгүй гадаргуун өнгийг маш сайн сэргээж 

өнгөлдөг.Тоос, хурууны хээ, толбыг хялбар 

арилгадаг  

15 Аяга таваг угаагч ш 
500мл 20 Харшил өгөхгүй, тос сайн задалдаг 

16 
Хогийн шүүр, 
тосгуур  

ш 

- 

7 

Бат бөх материалтай. Шүүрний үс нь өтгөн, 

зөөлөн. Хөндлөн хэсгийн урт нь 50 см ишний 

урт 130см-с багагүй хэмжээтэй, зүлгүүр 

сайтай лакдсан байна 

17 Шётка ш 

- 
7 

Зориулалтын шигүү үстэй, хуванцар 

материалтай.  

18 Паалан өнгөлөгч  ш 
- 6 Паалангийн өнгө сайн сэргээдэг  


