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ЭНЭХҮҮ ГАРЫН АВЛАГЫН ТУХАЙ
Оюу Толгой компани нь Ханган нийлүүлэгчийн нэгдсэн Мэдээллийн санг бий болгосон
бөгөөд манай хангамжийн ажилтнууд нийлүүлэгчийн мэдээлэлтэй танилцах, боломжит
нийлүүлэгчийг хайх, тендерт урьж оролцуулах зэрэгт энэхүү мэдээллийн санг гол эх сурвалж
болгож ашигладаг.
Нийлүүлэгч болохыг хүссэн компаниуд манай компанийн вэб хуудсаар дамжин шууд
бүртгүүлж энэхүү ханган нийлүүлэгчийн Мэдээллийн санд орох боломжтой юм.
Энэхүү бүртгэлийн гарын авлагыг аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүс бүртгүүлэх явцдаа
тулгарч болох асуултуудад хариу өгөх, бүртгэлийг амжилттай, бүрэн хийхэд нь туслах
зорилгоор боловсруулсан болно.
Оюу Толгой компанид боломжит ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлж байгаа компаниуд нь
мэдээллээ үнэн зөв, бүрэн оруулах нь тус компани болон Оюу Толгой хоорондын ирээдүйн
хамтын ажиллагаанд нэн чухал юм.
Энэхүү мэдээллийн санд бүртгүүлсэн компаниуд шаардлагатай үед хэзээ ч өөрийн бүртгэл рүү
нэвтрэн орж мэдээллээ шинэчлэн оруулах боломжтой байдаг. Тухайлбал тухайн компанийн
хаяг өөрчлөгдөх, шинэ бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэмэгдэх, ажилтны тоо өөрчлөгдөх,
компанийн хувь эзэмшлийн харьцаа өөрчлөгдөх зэрэг тохиолдлууд гардаг бөгөөд энэхүү
өөрчлөлтүүдээ нийлүүлэгч нь тухай бүр шинэчлэн оруулах боломжтойгоор энэхүү системийг
хөгжүүлсэн юм.

БҮРТГҮҮЛЭХИЙН ӨМНӨ АНХААРАХ ЗҮЙЛС
● Та *-той хэсгийн бүх асуултанд заавал бүрэн гүйцэд, үнэн зөв хариулна
.
● Та бүртгэлээ эхлэхээс өмнө байгууллагынхаа улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,
танилцуулга брошур, бүтэц зохион байгуулалтын диаграм гэсэн 3 баримт бичгийг файл
хэлбэрээр бэлдсэн байх хэрэгтэй ба бүртгэлийн явцад та эдгээр баримт бичгийг системд
оруулах шаардлагатай болно.
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БҮРТГҮҮЛЭХ
● Мэдээллийн санд ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх

1. Та Ханган
нийлүүлээгчээр
бүргүүлэхдээ http://oyusupplierdatabase.ot.mn/
хаягаар мэдээллийн
санд нэвтэрч орно.
- Register as a supplier
гэсэн холбоос дээр дарж
бүртгэлээ эхлүүлнэ.

2. Мэдээллийн санд
хувийн имэйл хаягаа
бичээд Register гэсэн
товч дээр дарна.

3. Таны бүртгүүлсэн
имэйл хаягаар
бүртгэлийг
баталгаажуулах имэйл
очно.
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4. Таньд шинээр ирсэн
имэйлрүү нэвтэрч орон
Click here холбоос дээр
дарж цааш
үргэлжлүүлнэ. Энэ нь
таны имэйл хаягийг
баталгаажуулж байгаа
болно.

НЭВТРЭХ

5. Эхний хэсэгт шинэ
нууц үгээ оруулна.
Дараагийн хэсэгт мөн
адил шинэ нууц үгээ
давтан оруулаад Register
товч дарж нууц үгээ
бүртгүүлнэ.
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6. Нууц үг оруулсаны
дараа гарч ирэх нэвтрэх
цонхонд бүртгүүлсэн
имэйл хаяг
болон нууц үгээ
оруулаад
Sign in товч дарж
нэвтэрнэ.

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТАХ

7. Та өмнө нь бүртгүүлсэн
имэйл хаягаараа дахин
нэвтрэхдээ нууц үгээ буруу
оруулсан тохиолдолд танд
анхааруулах мессеж харуулна.
- Хэрэв та нэвтрэх нууц үгээ
мартсан бол Forgot password
гэсэн холбоос дээр дарна.
Ингэснээр таны бүртгүүлсэн
имэйл хаягт нууц үг шинэчлэх
мэдээлэл илгээгдэх юм.
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8. Та өөрийн
бүртгүүлсэн имэйл
хаягаа оруулаад Send
товч дарна.

9. Та Имэйл-ээ
шалгаад Reset
password гэсэн
имэйл рүү орно.
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10. Та Reset
password холбоос
дээр дарснаар
шинээр нууц үг
оруулах хэсэг гарч
ирнэ.

11. Та цаашид ашиглах
нууц үгээ оруулж өгнө.
- Дахин нууц үгээ
оруулж баталгаажуулна.
- Reset password гэсэн
холбоос дээр дарж нууц
үгээ солино.
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12. Таны нууц үг
амжилттай
шинэчлэгдлээ гэсэн
мессеж харуулна.

13. Та бүртгүүлсэн
имэйл хаягаа оруулна.
- Шинэ нууц үгээ
оруулна.
- Sign in товч дарж
системд нэвтэрнэ.

ХЯНАХ САМБАР
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14. EN товч дээр дарж
хэлээ англи болгон
өөрчлөх боломжтой.
- Бүртгэл холбоос дээр
дарж бүртгэл цэсрүү
шилжиж өөрийн
байгууллагын
мэдээллээ оруулна.

15. Энд нээлттэй
байгаа “Оролцох
сонирхлоо
илэрхийлэх хүсэлт”
болон (ОСИХ)
“Үнийн санал авах
хүсэлт” (ҮСАХ) хэд
байгааг харуулж
байна.

16. Оюу толгой
компанитай одоо
хамтран ажиллаж,
бараа бүтээгдэхүүн
нийлүүлж байгаа
нийлүүлэгчийн
гүйцэтгэл буюу
хүргэлтийг заасан
хугацаанд бүрэн
гүйцэд нийлүүлсэн
гүйцэтгэлийн
үнэлгээний оноо юм.

17. Оюу толгой ХХКтай хамтран
ажилласны үр дүнд
танай компанийн
гаргасан бизнесийн
амжилтыг хэмжих
судалгаа юм.
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18. Таны оролцож
байгаа тендер хэдэн
өдрийн дараа
хаагдахыг харуулна.

19. Оюу толгой ХХК
таны бөглөсөн
мэдээлэлд үнэлгээ
хийж дуусаад тэнцсэн
тохиолдолд гэрээ
хэрэгжүүлэх
чадварын урьдчилсан
үнэлгээ тийм гэж
харагдана, тэнцээгүй
тохиолдолд үгүй гэж
харагдана.

20. Энд дарж холбоос
дээр дарж ороход Оюу
толгой
ХХК-ийн
нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадварын
үнэлгээний
хүснэгт
гарч ирнэ.

БҮРТГЭЛ
● Бүртгэлийн хэсэгт компанийн мэдээлэл оруулах

21. Дараах 6 төрлийн
мэдээллийг бөглөхдөө
заавал эхнээс нь дарааллан
бөглөнө.
- Эхлээд Компанийн тухай
мэдээлэл хэсгийг бөглөнө.
Мэдээллээ бөглөсөн
тохиолдолд талбар бүр дээр
цэнхэр тэмдэглэгээ харагдах
болно.
- Энд дарж холбоос дээр
дарснаар та өөрийн
бөглөсөн мэдээллийг татаж
авч харах боломжтой.
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● Бүртгэлийн хэсэгт холбоо барих мэдээлэл оруулах

22. Та холбоо барих
хэсгийг өмнө бөглөсөн
компанийн мэдээлэл
хэсгээс шууд хуулж
оруулах боломжтой.
- Хуулахдаа Компанийн
мэдээлэл хуулах товчийг
дарж хуулна.

● Бүртгэлийн хэсэгт удирдлагын мэдээлэл оруулах

23. Удирдлагын баг гэсэн
талбар нь компанийн
удирдах албан
тушаалтануудын мэдээлэл
юм.
- Энэ нь дотроо олон
хэсэгтэй тул та эхний
хэсгийг бөглөөд дараагийн
хэсэг ижил бол бөглөхдөө
өмнөх мэдээллийг хуулаад
оруулах боломжтой.
- Хуулахдаа Хэрэв ижил
бол дээрхийг хуулж
тавина уу товчийг дарж
хуулна.
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● Бүртгэлийн хэсэгт компанийн хувь нийлүүлэгчийн мэдээлэл оруулах

24. Компанийн хувь
нийлүүлэгчийн мэдээлэл
хэсэгт 1-ээс 5н хувь
нийлүүлэгчийн мэдээлэл
оруулах боломжтой.
- Хэрэв 5-аас олон
нийлүүлэгчийн мэдээлэл
оруулах бол Файл
байршуулах товчийг даран
нийлүүлэгчдийг жагсаасан
бэлэн мэдээллийг оруулж
болно.

● Бүртгэлийн хэсэгт группын мэдээлэл оруулах

25. Хэрэв толгой компани
байгаа бол Группын
мэдээлэл хэсэгт мэдээллийг
оруулна, байхгүй бол энэ
хэсгийг орхиод бүртгэлээ
үргэлжлүүлнэ.
- Мэдээлэл оруулахдаа тус
талбар дээр дарж Албан
ёсны борлуулагч,
Үйлдвэрлэгч, Үйлчилгээ
үзүүлэгч эсвэл Аль нь ч
биш гэсэн сонголтуудаас
сонгон бүртгэнэ.
- Хэрэв Үйлдвэрлэгч
гэдгийг сонгосон бол
Үйлдвэр нэмэх товчийг
дарж үйлдвэрийн тоог нэмж
болно.
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26. Хэрэв Албан ёсны
борлуулагч
гэдгийг
сонгосон
бол
дараах
талбаруудыг бөглөнө.
- Файл байршуулах хэсэгт
борлуулагчдын жагсаалтыг
файлаар
оруулах
боломжтой.
- Бөглөж дууссан бол
Хадгалаад үргэлжлүүлэх
товчийг
дарж
үргэлжлүүлнэ.

● Бүртгэлийн хэсэгт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл оруулах

27. Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ хэсгийг
бөглөхдөө
бүтээгдэхүүний төрлийг
кодоор нь сонгоно.
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28. Танай байгууллага зөвхөн өөрсдийн
нийлүүлж чадах бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний кодыг үнэн зөв бөглөх нь
чухал болохыг анхаарна уу.
- Та 20-оос илүү олон тооны
бүтээгдэхүүний код сонгож болохгүй
гэдгийг анхаарна уу.
- Бүтээгдэхүүнээ оруулж дууссаны дараа
Хадгалаад оруулах товчийг дарж
үргэлжлүүлнэ.

ГЭРЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧАДВАРЫН УРЬДЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ
● Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын урьдчилсан үнэлгээ хэсэгт санхүүгийн мэдээлэл
оруулах

29. Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын
урьдчилсан үнэлгээ хэсэгт дараах 4
мэдээллийг бөглөнө.
- Эхлээд Санхүүгийн мэдээлэл хэсгийг
бөглөнө. Санхүүгийн мэдээлэл
баталгаажаагүй байна гэсэн талбар нь та
тухайн талбарын асуулганд одоогоор
хариулаагүй байгааг илтгэнэ. Асуулганд
хариулаад Оюу толгой ХХК руу
илгээснээр таны хариултыг шалгаад
тэнцсэн бол тус талбар өөрчлөгдөх болно.

30. Хэрэв танай компани
одоогоор 3 жилээс доош
хугацаанд үйл
ажиллагаагаа явуулж
байгаа бол эхний
асуултанд Үгүй гэж
хариулна.
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31. Хэрэв танай компани
одоогоор 3 жилээс дээш
хугацаанд үйл
ажиллагаагаа явуулж
байгаа бол эхний
асуултанд Тийм гэж
хариулна.
- Санхүүгийн тайлангийн
мэдээллийг жил бүрээр нь
оруулна.

● Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын урьдчилсан үнэлгээ хэсэгт хүний нөөцийн
удирдлагын мэдээлэл оруулах

32. Хүний нөөцийн
удирдлага хэсгийг бөглөхдөө
Файл байршуулах хэсэгт
дарж мэдээллээ файлаар
оруулна.
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● Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын урьдчилсан үнэлгээ хэсэгт байгаль орчны
удирдлагын мэдээлэл оруулах

33. Байгаль орчны удирдлага
хэсгийг бөглөхдөө Файл
байршуулах хэсэгт дарж
мэдээллээ файлаар оруулна.
- Бөглөж дууссаны дараа
Хадгалаад үргэлжлүүлэх
товчийг дарж үргэлжлүүлнэ.

● Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын урьдчилсан үнэлгээ хэсэгт эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны удирдлагын системийн мэдээлэл оруулах

34. Эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны удирдлагын
систем хэсгийг бөглөхдөө
Файл байршуулах хэсэгт
дарж мэдээллээ файлаар
оруулна.
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35. Та мэдээллээ бүрэн
бөглөж дуусаад
Хадгалаад оруулах товч
дарахад анхааруулах
цонх гарч ирнэ.
- Хэрэв та цааш
үргэлжлүүлэх бол
Илгээх товч дарна, үгүй
бол Цуцлах товч дарна.

ЧАДАВХИЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ

36. Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын
урьдчилсан үнэлгээ хэсгийг бөглөж
дууссаны дараа Болсон гэсэн мессеж
цонх гарч ирнэ.
Ийнхүү Оюу Толгой компани танай
байгууллагад гэрээ хэрэгжүүлэх
чадварын урьдчилсан үнэлгээг эхлүүлэх
юм. Хэрэв үнэлгээнд тэнцээгүй
тохиолдолд Оюу Толгой компанийн
Худалдан авалтын хэлтэст хандаж
Чадавхижуулах хөтөлбөрт хамрагдана.
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ГЭРЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
● Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын үнэлгээний хүснэгт

37. Харах холбоос
дээр дарснаар Оюу
толгой ХХК-ийн
нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадварын
үнэлгээний асуулга
гарч ирнэ.

38. Гэрээ
хэрэгжүүлэх
чадварын үнэлгээ
хүснэгтийн дэлгэц
дээр гарч ирэх асуулт
тус бүрд хариулан
холбогдох нотлох
баримтыг оруулна уу.
Ингэснээр үнэлгээ
үнэн зөв хийгдэх
болно.
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● Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын үнэлгээний асуулгын баталгаажилт сонгох

39. Нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадварын
үнэлгээний асуулт тус бүрд
хариулт өгсөн гэдгийг
баталгаажуулах хэсэг юм. Бүх
талбарыг чагталж
баталгаажуулна. Илгээх
товчийг дарснаар таны
мэдээлэл илгээгдэх болно.

ОРОЛЦОХ СОНИРХОЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ БА ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
ХҮСЭЛТ
● Оролцох сонирхолоо илэрхийлэх хүсэлт ба үнийн санал авах хүсэлтийн хүснэгт

40. ОСИХ ба ҮСАХ-ийн
Нээлттэй тендер,
Оролцсон тендер,
Хаагдсан тендерүүдийн
мэдээлэл харагдана.
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41. Та тухайн тендерт
Оролцохгүй гэдэг
товчийг дарахад дараах
мессеж харагдах болно.
- Тийм гэсэн товчийг
дарахад хүснэгтээс
устгагдах болно.

● Оролцох сонирхолоо илэрхийлэх хүсэлтэд хариу илгээх

42. Хэрэв та Оролцох
сонирхолоо илэрхийлэх бол
дараах талбаруудыг
бөглөнө.
- Ноорог хадгалах дарж
түр хадгалж болно.
- Бүрэн бөглөсөн гэж үзвэл
Хадгалаад оруулах товч
дарна.

21

43. Хадгалаад оруулах
дарахад Баталгаажилт
хэсэг гарч ирнэ.
- Баталгаажилт хийх
хэсэгтэй уншиж
танилцан сонгоно.
- Бүгд сонгогдсоны
дараа Илгээх
боломжтой болно.

44.
Та
мэдээллээ
Ноорог
хэлбэрээр
хадгалсан бол төлөв нь
дараах тэмдэглэгээтэй
болсон байна.
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45. Та мэдээллээ бүрэн
бөглөөд илгээсэн бол
төлөв нь дараах
тэмдэглэгээтэй болсон
байна.

● Үнийн санал авах хүсэлтэд хариу илгээх

46. Та тухайн тендерт
Оролцохгүй гэдэг
товчийг дарахад
дараах мессеж
харагдах болно.
- Тийм гэсэн товчийг
дарахад хүснэгтээс
устгагдах болно.
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47. Та Үнийн санал
илгээхдээ дараах
талбаруудыг бөглөнө.
- Бөглөхдөө Хүснэгт
татах товчийг дарж
татаж авсан
хүснэгтдээ мэдээллээ
оруулж болно.

48. Хүснэгт татах
товчийг дарахад дараах
мессеж харагдах болно.
- Download холбоос
дээр дарж хүснэгтээ
татаж авна.

49. Татаж авсан
хүснэгтэндээ
мэдээллээ оруулна.

24

50. Хүснэгтдээ
мэдээллээ оруулсан
бол хадгалаад Хуулж
оруулах товч дарж
хүснэгтээ оруулна.
- Хэрэв та мэдээллээ
дутуу бөглөсөн бол
дараах мессеж
харагдана.

51. Хүснэгтийг хуулж
оруулсаны дараагаар
мэдээлэл дараах
байдлаар бүртгэгдэх
болно.
- Ноорог хадгалах дарж
түр хадгалж болно.
- Бүрэн бөглөсөн гэж
үзвэл Хадгалаад
оруулах товч дарна.
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52. Та мэдээллээ
Ноорог хэлбэрээр
хадгалсан бол төлөв
нь дараах
тэмдэглэгээтэй
болсон байна.

53. Та мэдээллээ бүрэн
бөглөөд илгээсэн бол
төлөв нь дараах
тэмдэглэгээтэй болсон
байна.
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МИНИЙ ЦЭС

54. Дэлгэцийн баруун
дээд буланд байрлах
профайл дээр mouse
хөдөлгөхөд дараах цэс
харагдана.

● Ерөнхий мэдээлэл засах

55. Миний профайл
цэсрүү ороод өөрийн
мэдээлээ засах
боломжтой.
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● Нууц үг солих

56. Нууц үг солих цэсрүү
ороод өөрийн нууц үгийг
шинэчилэх боломжтой.
- Дараах талбаруудыг
бөглөөд Хадгалах товч
дарсанаар таны нууц үг
шинэчлэгдэнэ.

● Гарах

57. Гарах цэсийг
дарсанаар та системээс
гарах болно.
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ХОЛБОГДОХ ХАЯГ
Хэрвээ танд Мэдээллийн санд бүртгүүлэхтэй холбоотой асуулт байвал та доорх хаягаар
холбоо барина уу.
Б.Тогосоо
Имэйл хаяг: togosoob@ot.mn
Утас: 331880; дотуур утас-3671
Г.Наранцацрал
Имэйл хаяг: narantsatsralg@ot.mn
Утас: 331880; дотуур утас-3789
Оюу Толгой ХХК
Хангамжийн Хэлтэс
Моннис Цамхаг 10-р Давхар
Чингисийн өргөн чөлөө-15
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар 14240, Монгол Улс
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