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Ариба системд тавтай морилно уу
Оюу Толгойн Хангамжийн хэлтэс нь Оюу Толгойн ашиглалтын үйл ажиллагааг дэмжин
ажилладаг ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага юм. Оюу Толгойн Хангамжийн үйл ажиллагаа нь
ил тод, үндэсний ханган нийлүүлэлтийг дэмжсэн худалдан авалтын бодлогуудын дагуу, дэлхийд
тэргүүлэх шилдэг туршлага, олон улсын стандартад нийцсэн байдлаар явагддаг.
Оюу Толгой компани нь олон улсын стандартад нийцсэн, дэлхий дахинд ашиглагддаг Ариба
системийг Монголд нэвтрүүлж буйг мэдэгдэхэд таатай байна. Энэхүү систем нь хангамжийн дотоод үйл
ажиллагааг дэмжин, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааны нууцлалын стандартыг сайжруулж,
нийлүүлэгч та бүхний цагийг хэмнэн нэг цэгээс хамтран ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм.
Цаашид Оюу Толгойн Хангамжийн хэлтсээс зарлаж буй бүх тендер, түүнтэй холбоотой үйл
ажиллагааг Ариба системээр дамжуулан хийгдэх болно. Ханган нийлүүлэгч Та уг системийг ашигласнаар
системд бүртгүүлэх, тендерт оролцох урилга хүлээж авах, бидний дүрэм журам, стандартуудтай
танилцах, тендерт оролцон материал илгээх, тендертэй холбоотой асуулт илгээх гэх мэт бүхий л
ажиллагаанд цахим хэлбэрээр оролцох ба энэ систем нь Оюу Толгойн Хангамжийн Хэлтэстэй холбогдох
гүүр юм.
Доорхи гарын авлага нь уг системийг хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.
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1

Ариба системд бүртгэлгүй шинэ хэрэглэгч

1.1 И-мэйлээр ирсэн урилга руу нэвтрэх
Сонгон шалгаруулалтанд уригдсан ханган нийлүүлэгчдэд и-мэйлээр урилга очно.
Энэ и-мэйл нь ханган нийлүүлэгчийн Ариба системд ашиглах Хэрэглэгчийн нэрийг мэдээллэнэ. Ханган
нийлүүлэгч эхний Энд дарна уу буюу Click Here гэсэн холбоосоор орж бүртгүүлнэ.
Доорхи зурганд Ариба системийн сонгон шалгаруулалтын урилгын загварыг харуулсан болно. Үүнд:
1.
2.

Бүртгэлийг үргэлжлүүлэн ханган нийлүүлэгчийн хяналтын самбарт нэвтрэх холбоос,
Ханган нийлүүлэгч тухайн сонгон шалгаруулалтанд оролцохгүй бол татгалзах холбоос тус тус
агуулагдана.

Хэрэв ханган нийлүүлэгчид техникийн, хэлний эсвэл бусад асуудал тулгарвал урилганы төгсгөлд бичсэн
сонгон шалгаруулалт хариуцсан ажилтантай холбогдоно уу.
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1.2 Ариба систем дээр ханган нийлүүлэгчийн бүртгэлийг хийх
Ханган нийлүүлэгч бүртгэлийн холбоосыг дарснаар Тавтай морилно уу буюу Welcome гэсэн хуудас
гарна:



Ариба системд бүртгэлгүй ханган нийлүүлэгч бол Үргэлжлүүлэх буюу Continue товчийг дарж
бүртгүүлнэ.
Ариба системд бүртгэлтэй ханган нийлүүлэгч бол Энд дарна уу буюу Click Here товчийг дарж
хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна.

Үргэлжлүүлэх буюу Continue товчийг дарснаар бүртгэлийн хуудас гарч ирнэ.

Ханган нийлүүлэгч заавал бөглөх шаардлагатай хэсгийг * - од тэмдгээр тэмдэглэсэн болно. Бөглөх
шаардлагатай хэсгийн орчуулгыг доор харуулсан болно.



Company Name - Компанийн нэр
Country - Улс
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City - Хот
State - Муж
Postal Code - Шуудангийн код (Харьяа шуудангийн газраас кодыг авах боломжтой, олдохгүй бол
Байхгүй буюу N/A гэж тэмдэглэнэ).
Product and Service Categories - Бараа Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээний Ангилал (Ханган нийлүүлэгч
нь бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ангиллыг сонгохын тулд Нэмэх буюу Add товч эсвэл Хайх
буюу Browse товчийг дарах боломжтой.)

Хайх буюу Browse товчийг дарснаар дараах хуудас гарч ирэх бөгөөд ханган нийлүүлэгч нь өөрийн бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ангиллыг урьдчилан бэлтгэсэн жагсаалтнаас сонгох боломжтой.

Мөн Нэмэх буюу Add товчийг дарж түлхүүр үгийг бичиж тодорхой бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хайх
боломжтой болно.
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Бараа хүргэх, үйлчилгээ үзүүлэх газрыг сонгохын тулд ханган нийлүүлэгч Хүргэлт хийх эсвэл Үйлчилгээ
үзүүлэх байршил буюу Ship-to or Service Locations гэсэн товчийг дарж байршлаа сонгоно. Нэгдүгээр
баганад муж, харин хоёр дугаар баганад улсын нэрийг жагсаасан болно. Харин хамгийн сүүлийн баганад
холбогдох хот, томоохон суурин газрыг жагсаасан байгаа.

Зохих байршлийг сонгож ОК товчийг дарснаар бүртгэлийн хуудас руу эргэн очно.
Бүртгэлийн нэгдүгээр хэсэг ийнхүү дуусах бөгөөд хоёрдугаар хэсэгт админы мэдээллийг бөглөнө. Энэ
мэдээлэл бол таныг хяналтын самбарт аюулгүй нэвтрэхэд ашиглах нууцлалыг баталгаажуулсан мэдээлэл
юм.








First name and Second name - Овог нэр
Email address - И-мэйл хаяг
Username – Хэрэглэгчийн нэр
Та хэрэглэгчийн нэрийн оронд и-мэйл хаягаа ашиглаж нэвтрэхийг хүсвэл Миний и-мэйл хаягийг
хэрэглэгчийн нэрээр ашигла буюу Use my email address as my username гэсэн товчийг дарснаар
энэ талбар автоматаар бөглөгдөнө.
Password - Нууц үг
Secret question - Нууц асуулт
Language - Хэлний сонголт: Та ханган нийлүүлэгчийн хяналтын самбарыг үүсгэхдээ өөрийн
хэрэгцээнд тохирсон хэд хэдэн хэлнээс сонгох боломжтой. (Монгол хэлийг хараахан оруулаагүй
байгаа бөгөөд удахгүй оруулахаар ажиллаж байна)
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Аливаа байгууллагаас Ариба системийг анхлан ашигласан хэрэглэгч нь тухайн компанийг Ариба системд
төлөөлөх администратор болдог. Администраторын мэдээллийг Арибад доорх байдлаар оруулна.
Энэ хуудсанд ханган нийлүүлэгч өөрийн нууц үг, асуулт хариултыг оруулна. Энэхүү нууц асуулт хариулт нь
нууц үгээ мартсан тохиолдолд ашиглагдана гэдгийг анхаарна уу.
Ханган нийлүүлэгч хуудасны доор байгаа Хэрэглээний Нөхцөл буюу Terms of Use болон Ариба
системийн нууцлалын мэдэгдэл буюу Ariba Privacy Statement -ийг хүлээн зөвшөөрч хайрцгийг чагтлана.
Үргэлжлүүлэх буюу Continue товчийг дарж бүртгэлийг үргэлжлүүлнэ. Ингэснээр ханган нийлүүлэгчид
доор харуулсан хяналтын самбар буюу нүүр хуудас гарна. Эндээс ханган нийлүүлэгч өөрийн уригдсан
байгаа сонгон шалгаруулалтын жагсаалтыг харах боломжтой.

8

Й

2 Бүртгэлтэй ханган нийлүүлэгч
Бүртгэлтэй ханган нийлүүлэгч и-мэйлээр дараах урилгыг хүлээн авна.
Та компанийхаа мэдээллийг Ариба систем дээр бүртгүүлснээр дараагийн сонгон шалгаруулалтын урилга
таны бүртгэлтэй и-мэйл хаяг руу доорхи форматаар ирнэ.
Ханган нийлүүлэгч нь и-мэйлээр ирсэн урилганы эхний холбоос болох Энд дарна уу буюу Click Here
холбоосыг дарж өөрийн бүртгүүлсэн и-мейл, нууц үгийг ашиглан хяналтын самбарт нэвтэрнэ.

Email address
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Дараах зураг хяналтын самбарын нэвтрэх хэсгийг харуулж байна.



Хэрэглэгчийн нэр – ханган нийлүүлэгч бүртгэлээ хэрхэн нээснээс шалтгаалан ханган
нийлүүлэгчийн өгсөн хэрэглэгчийн нэр эсвэл и-мэйл хаяг
Нууц үг– бүртгэлийн явцад таны өгсөн нууц үг (том, жижиг үсгийг анхаарна уу)
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Хэрэв дараахи цонх гарч ирсэн бол ханган нийлүүлэгч Энд буюу Here гэсэн холбоосыг дарж өөрийн
бүртгэлийн нэр болон нууц үгийг ашиглан нэвтрэх хуудас руу орно.

Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг мартсан : Ханган нийлүүлэгч танд Нууц үг, хэрэглэгчийн нэр мартсан
эсвэл таны данс цоожлогдсон байна буюу The username and password pair you entered was not found
or the account is locked гэсэн алдаа заавал нэвтрэх хуудасны Нууц үгээ мартсан буюу Forgot Password
эсвэл Хэрэглэгчийн нэр мартсан буюу Forgot Username холбоосноос сонгож орно.
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Хэрэв ханган нийлүүлэгч нууц үгээ мартсан тохиолдолд дараах цонх нээгдэх бөгөөд хэрэглэгчийн нэрийг
бичээд Илгээх буюу Submit товчийг дарна.

Хэрэв ханган нийлүүлэгч хэрэглэгчийн нэр мартсан тохиолдолд дараах цонх нээгдэх бөгөөд и-мэйл
хаягийг бичээд Илгээх буюу Submit товчийг дарна.

Дагалдан гарч ирэх хуудасны Болсон буюу Done товчийг дарна. Ханган нийлүүлэгчийн и-мэйлээр тусгай
холбоос бүхий и-мэйл ирэх бөгөөд уг холбоосыг ашиглан нууц үг эсвэл хэрэглэгчийн нэрийг солино.
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2.1 Рио Тинтогийн хяналтын самбарт нэвтрэх
Энэхүү зураг нь ханган нийлүүлэгчийн хяналтын самбарыг харуулах бөгөөд таны уригдсан бүх сонгон
шалгаруулалтын мэдээллийг агуулсан байна.

Ханган нийлүүлэгч сонгон шалгаруулалтыг дарж сонгон шалгаруулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлийн
хуудас руу нэвтэрнэ.
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2.2 Сонгон шалгаруулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах
/Review Event Details/
Энэ хуудсанд сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээллийг харуулна:







Event Number and Title - Сонгон шалгаруулалтын дугаар, гарчиг
Owner – Сонгон шалгаруулалт хариуцсан ажилтан
Event Type - Cонгон шалгаруулалтын төрөл
Published Time - Сонгон шалгаруулалт зарлагдсан цаг
Due Date - Материал хүлээж авах эцсийн хугацаа
Currency - Валютын төрөл

Мөн энэхүү хуудсанд дараахи гурван холбоос байна:




Review Prerequisites - Урьдчилсан нөхцөлийг харах: Ерөнхий нөхцөлийг харах холбоос (Рио
Тинтогийн нөхцөл).
Decline to Respond - Хариу өгөхөөс татгалзах: Та сонгон шалгаруулалтанд оролцохгүй бол энэхүү
товчийг дарж татгалзах хариу өгнө.
Print Event Information - Сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээллийг хэвлэх: Сонгон
шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэвлэх боломжтой.

2.3 Урьдчилсан нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх / Review and Accept
Prerequisite /
Ханган нийлүүлэгч нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох урьдчилсан нөхцөлийг дэлгэцийн зүүн талд
байрлах цэсний Урьдчилсан нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх буюу Review and Accept Prerequisite
холбоосоор мөн харах боломжтой. Урьдчилсан нөхцөл гэж Сонгон Шалгаруулалтанд Оролцох Дүрмийг
хэлнэ (Рио Тинтогийн нөхцөл). Ханган нийлүүлэгч сонгон шалгаруулалтанд оролцох эсвэл цааш
үргэлжлүүлэхийн тулд эдгээр нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Уг нөхцөлтэй танилцсаны дараа
ханган нийлүүлэгч Би Сонгон Шалгаруулалтанд Оролцох Дүрмийг хүлээн зөвшөөрч байна буюу I
accept the terms of the agreement сонгож OK товчийг дарна.
Хэрэв ханган нийлүүлэгч Сонгон Шалгаруулалтанд Оролцох Дүрмийг (Рио Тинтогийн нөхцөл) хүлээн
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд сонгон шалгаруулалтанд үргэлжлүүлэн оролцох боломжгүй болно.
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Хавсралт 1 – ээс Сонгон Шалгаруулалтанд Оролцох Дүрмийн бүрэн орчуулгыг хүлээн авна уу.

Доорх цонх гарч ирэх ба үргэлжлүүлэх бол OK товчийг дарна.
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Ингэснээр ханган нийлүүлэгч сонгон шалгаруулалтанд орох боломжтой болж Хариу илгээх буюу Submit
Response гэсэн доорхи хуудсанд нэвтэрнэ. Хариу илгээх гэсэн хэсэгт сонгон шалгаруулалтын талаарх
нарийвчилсан мэдээлэл, сонгон шалгаруулалтын багц болон сонгон шалгаруулалттай холбоотой бүх
шаардлагыг тусгасан болно.

Хэрэв энэ хуудаснаас ханган нийлүүлэгч хяналтын самбар буюу нүүр хуудас руу орох бол Go back to Rio
Tinto Services Ltd. Dashboard товчийг дарна. Доорхи зааврыг харна уу.

2.3.1 Шалгах хуудас /Check List /
Дэлгэцийн зүүн талд Цэс буюу Check list гэсэн хэсэг байх бөгөөд энэ нь дараагийн хийж гүйцэтгэх
шаардлагатай ажлыг харуулна. Ажлын үе шат дууссан бол түүнийг “√” тэмдгээр тэмдэглэсэн байна.
Хэрэв жижиг дөрвөлжин дүрс “■” анивчиж байвал тухайн үе шат идэвхитэй бөгөөд хараахан дуусаагүй
болохыг илтгэнэ.
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2.3.2 Сонгон шалгаруулалтын хугацаа / Time Remaining & Time Remaining in
Preview/
Дэлгэцийн баруун дээд талд байрлах хугацааг анхаарна уу.

2.3.3 Сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтийг хүлээн авах хугацаа
/Time Remaining in Preview/
Энэхүү цаг нь ханган нийлүүлэгч танд оролцох хүсэлтээ илгээхэд үлдсэн хугацаа болно.
Жич: Энэ хугацаанд та сонгон шалгаруулалтанд оролцох материалаа илгээх шаардлагагүй.

2.3.4 Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаа /Time
remaining/
Энэхүү цаг нь ханган нийлүүлэгч танд сонгон шалгаруулалтын материалаа илгээхэд үлдсэн хугацаа
болно.
Жич: Та сонгон шалгаруулалтын материалыг бүрэн зөв бүрдүүлсэн эсэхээ шалгана уу.
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2.4 Сонгон шалгаруулалтанд тавигдах шаардлагатай танилцах, хариу
материал илгээх
Энэ хуудаснаас ханган нийлүүлэгч сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч, сонгон
шалгаруулалтанд тавигдах шаардлага болон хавсралт материалуудыг татах боломжтой.
1.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд тавигдах шаардлага буюу Sourcing Requirement хэсгээс
Хавсралт буюу References гэсэн товчийг дарж сонгон шалгаруулалтанд тавигдах шаардлагыг
татна.

2.

Дээрхи зурганд харуулсанчлан Эксел болгох буюу Excel Import товчийг дарах, эсвэл дэлгэцийн
зүүн буланд байрлах 1.Сонгон шалгаруулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах буюу
Review Event Details холбоосоор орж, Хавсралт материал татах буюу Download Content
товчийг дарснаар та сонгон шалгаруулалтанд тавигдах шаардлага болон хавсралт
материалуудыг татах боломжтой.

Зөвхөн сонгон шалгаруулалтын багцыг хуулах шаардлагатай бол дараах зааврыг дагана:
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Доорх зурагт харуулсанчлан, ханган нийлүүлэгч Ариба системээс баримт бичгийг хуулах явцад зарим нэг
цонх нээгдэхгүй асуудал гарч болзошгүй. Энэ тохиолдолд:

Ханган нийлүүлэгч гарч ирсэн цонхон дээр очоод компьютерын хулганы баруун талын товчлуурыг дарж
Файл татах буюу Download File товчийг дарна.

Ханган нийлүүлэгч Хавсралт буюу References товчийг дахин дарж сонгон шалгаруулалтанд тавигдах
шаардлага болон хавсралт материалуудыг татна.
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2.4.1 Сонгон шалгаруулалтын агуулга болон хавсралтуудыг хуулж авах:
Сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээллийг Эксэл файлаар хуулж авахын тулд та Мэдээлэл татах буюу
Download Content товчийг дарна. Ингэснээр таны компьютерт файл шууд татагдах болно.
Сонгон шалгаруулалтын хавсралтуудыг татаж авахын тулд та Хавсралт татах буюу Download
Attachment товчийг дарна.

Та Хавсралтыг татах буюу Download Attachments товчийг дарснаар танд доорхи сонголтууд гарч
ирнэ. Та 1.1.1, 1.1.2, 2.1-р хэсгийг сонгож идэвхижүүлэн Done товчийг дарснаар Оюу Толгойн стандарт
баримт бичиг болон хавсралтуудыг татаж авах боломжтой болно.
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Үүний дараагаар танд дараах сонголтууд гарч ирнэ:




Open - Нээх
Save - Хадгалах
Cancel - Цуцлах

Ханган нийлүүлэгч “Save” товчийг дарж баримт бичгийг компьютер дээрээ хуулна. Мэдээллийг хуулж
дууссаны дараа “Done” гэсэн товчийг дарж хаана.
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2.4.2 Сонгон шалгаруулалтын талаарх асуулт илгээх:
Ханган нийлүүлэгч өөрийн санал, асуултыг Мессеж Илгээх буюу Compose Message товчийг ашиглан
мессежээр илгээх боломжтой.
Мессежээр ирсэн хариу нь таны хяналтын самбар дээр гарах ба мөн хариултын хуулбар таны бүртгэлтэй
и-мэйл хаяг руу очно.

Ханган нийлүүлэгч Мессеж Илгээх буюу Compose Message товчийг ашиглан Гарчиг буюу Subject-ийг
заавал бичээд Илгээх буюу Send товчийг дарна. Ханган нийлүүлэгч явуулах мессежийн хамт файл
хавсаргах боломжтой. Ингэхдээ Файл хавсаргах буюу Attach a file гэсэн үйлдлийг ашиглана. Бичих
мессежний форматыг өөрчлөх боломжтой.
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Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мессежийг шалгахын тулд үндсэн удирдлага дээрх Сонгон
шалгаруулалтын мессеж буюу Event Messages товчийг дарна:
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Сонгон шалгаруулалтын талаарх бүх мессежийг харуулсан доорх цонх гарна. Ханган нийлүүлэгч Мессеж
Илгээх буюу Compose Message товчийг ашиглан хариугаа явуулах боломжтой.

Жич : Мессеж бичих функц нь зөвхөн ОТ компанийн сонгон шалгаруулалтын баг болон танай компанийн
хооронд харилцан мэдээлэл солих хэрэгсэл юм.
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2.4.3 Хариу илгээх/Submitting Response
Та Гурав. Ханган нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх материал буюу 3. Response Requirement хэсгээс сонгон
шалгаруулалтанд бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалтыг харах болно. Ханган нийлүүлэгч
та Файл хавсаргах буюу Attach a file үйлдлээр дамжуулан хариугаа бидэнд илгээнэ.

Файл хавсаргах буюу Attach a file товчийг дарж доорхи цонхыг нээнэ.
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Ариба системд оруулах файлыг сонгохын тулд Хайх буюу Browse товчийг дарна.

Ханган нийлүүлэгч хавсаргах файлаа сонгоод Нээх буюу Open товчийг дарна.
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Файлыг Ариба системд хуулж “ОК” товчийг дарна

Та сонгон шалгаруулалтад хавсаргасан материалыг харах бол доорхи дэлгэцийг харна уу.

Ханган нийлүүлэгч та Файлыг устгах буюу Delete File эсвэл Нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу Update file
товчнуудыг ашиглах боломжтой.
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Ариба системд бүх баримт бичгийг оруулсны дараа Хариу илгээх буюу Submit Entire Response товчийг
дарна.

“Ok” товчийг дарна:

Дараах мессеж дэлгэцэн дээр гарна:
“Таны хариуг амжилттай хүлээж авлаа. Сонгон шалгаруулалтанд идэвхитэй оролцсон танд
баярлалаа”.
Your response has been submitted. Thank you for participating in the event.
Ханган нийлүүлэгч өөрийн явуулсан хариугаа материал хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө дахин
хянан засварлах боломжтой. Ингэхийн тулд Хариу шинэчлэх буюу Revise/Alternative Response товчийг
ашиглана.
Жич: Хариу шинэчлэх буюу Revise/Alternative Response функц нь үнийн санал илгээснээс хойш хэдэн
минутын дараа идэвхижнэ. Мөн сонгон шалгаруулалтын материал хүлээж авах хугацаа дууссан
тохиолдолд ажиллахгүй болохыг анхаарна уу.
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Хариу шинэчлэх буюу Revise/Alternative Response товчийг дарахад доорх дэлгэц гарна. Ханган
нийлүүлэгч “OK” товчийг дарж үргэлжлүүлнэ.

Шаардлагагүй болсон файл, тайлбар, хариуг сонгож, Файлыг устгах буюу Delete File товчийг дарж
устгаад, шинэчилсэн файл эсвэл хянан засварласан тайлбар болон хариугаа оруулна. Ингээд шинэчилсэн
хариу Ариба системд орно. Хариу илгээх буюу Submit Entire Response товчийг дарж шинэчилсэн
материалаа илгээнэ.
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Ханган нийлүүлэгч та хянан засварласан түүх болон хариу илгээсэн хугацааг Түүх харах буюу Response
History холбоосоор харах боломжтой.

Доорхи зургаар Түүх харах буюу Response History холбоосыг харуулав.

Name of the Response эсвэл Reference Number” товчийг дарж хариуны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг
харах боломжтой.
“Done” товчийг дарж үндсэн удирдлага руу буцна.
Сонгон шалгаруулалт хаагдсан тохиолдолд ‘Pending Selection’ гэсэн тайлбар гарч ирнэ. Нийлүүлэгчийг
сонгон шалгаруулж дуустал сонгон шалгаруулалтын явц ‘Pending Selection’ гэсэн тайлбартай байна.
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2.5 Дуудлага худалдааны урвуу төрөл/Reverse Auction/:
Ханган нийлүүлэгч дуудлага худалдааны урвуу төрөлд орж байгаа бол дараах цонх гарна. Доорх цонхонд
гол ялгааг нь тодруулан харуулсан болно. Ханган нийлүүлэгч Багц сонгох буюу Select Lots товчийг дарж
дуудлага худалдаанд үнийн санал өгөх бараа бүтээгдэхүүнийг сонгоно.

Бараа бүтээгдэхүүн доорх цонхонд харуулсан байдлаар гарч ирнэ. Ханган нийлүүлэгч үнийн санал
явуулах хайрцгийг чагталж Сонгосон багцыг илгээх буюу Submit Selected Lots товчийг дарна.

Ханган нийлүүлэгч бараа бүтээгдэхүүнд өгөх анхны үнийн саналыг зохих хайрцганд оруулж Багцын
үнийн саналыг илгээх буюу Submit Current Lot товчийг дарна.
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Ханган нийлүүлэгч үнийн дүнгээ хоёр өөр аргаар бууруулах боломжтой. Анхны үнийн саналаа
явуулахдаа баримталж байсан алхмуудыг дахин дагах эсвэл ханган нийлүүлэгч эцсийн Үнийн саналаа
бууруулах хувь хэмжээ/нэрлэсэн дүнг буюу Decrement bid by оруулж Идэвхижүүлэх буюу Apply товчийг
дарж идэвхижүүлнэ. Ханган нийлүүлэгч өөрчилсөн үнийн саналыг Үнийн дүн буюу Price багана дах
хайрцагнаас харах боломжтой ба Багцын үнийн саналыг илгээх буюу Submit Current Lot товчийг
дарснаар саналаа илгээнэ.

Таны илгээсэн үнийн саналыг баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. Ханган нийлүүлэгч OК товчийг дарж дахин
баталгаажуулна.
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Ингэснээр ханган нийлүүлэгч дуудлага худалдаанд үнийн саналаа үргэлжлүүлэн бууруулах боломжтой.
Ханган нийлүүлэгчдийг дуудлага худалдаанд орохдоо Ариба хуудсаа байн байн шинээр сэргээж уншуулж
байх шаардлагатай гэдгийг анхааруулна уу. Ингэснээр ханган нийлүүлэгчийн жагсаалт нь бусад
оролцогчдын явуулсан үнийн саналын дагуу шинэчлэгдэнэ.
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2.6 Хавсралт. Урьдчилсан нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх
Энэхүү Хамтын ажиллагааны дүрэм нь Рио Тинто ПиЭлСИ, Рио Тинто Лимитед, тэдгээрийн охин
компанийг нэгтгэсэн хамтарсан компанийн бүтэцтэй Рио Тинто групп (“Рио Тинто”) болон Рио Тинтогоос
онлайн сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьсан боломжит ханган нийлүүлэгчийн хоорондын хууль
ёсны гэрээ болно.
Тус сонгон шалгаруулалтанд оролцсоноор ханган нийлүүлэгчийг тус Гэрээг уншиж, танилцан, ойлгож,
дагаж мөрдөхийг зөвшөөрсөн гэж үзнэ. Ханган нийлүүлэгч зөвшөөрөхгүй бол сонгон шалгаруулалтанд
оролцохгүй байж болно.
1. Арибагийн үйлчилгээ, гэрээ. Ханган нийлүүлэгч, Рио Тинтогийн хувьд ханган нийлүүлэгч дараахтай
холбоотой бүх үүрэг хариуцлагыг дангаара хүлээхийг зөвшөөрөв, тухайлбал, (a) вэб сайт, холбогдох
програм хангамж, бусад цахим арилжааны үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн зэрэг Арибагаас ханган
нийлүүлсэн үйлчилгээг (хамтад нь “Арибагийн үйлчилгээ“ гэх) ханган нийлүүлэгч ашиглах; (b)
Арибагийн үйлчилгээнд нэвтрэх, ашиглахад шаардлагатай харилцаа холбооны бүх систем,
компьютерийн техник хангамж, програм хангамж, бусад тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ; (c)
Арибагийн үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой Арибагийн байгуулсан холбогдох бүх бодлого, гэрээг
(хамтад нь “Арибагийн гэрээ” гэх) ханган нийлүүлэгч дагаж мөрдөх . Ханган нийлүүлэгч болон Рио
Тинтогийн хувьд Арибагийн гэрээ болон энэхүү Гэрээний хооронд зөрчил үүсвэл энэ Гэрээ
давамгайлна.
2. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох. Ханган нийлүүлэгч дараахийг хүлээн зөвшөөрөв, тухайлбал, (a)
Сонгон шалгаруулалтанд тогтоосон эцсийн хугацаанд шаардлагатай бүх мэдээллийг бүрдүүлж, үнэн
зөв гаргаж өгөх; (b) Сонгон шалгаруулалтын санал ирүүлснээр холбогдох бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний тодорхойлолтод заасан бүх нөхцөл, болзолыг дагаж мөрдөх; (c) үнийн саналыг нь
ирүүлсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хуулийн дагуу худалдаж, гаргаж өгөх боломжтой; (d) Сонгон
шалгаруулалтыг хаасны дараа үнийн саналыг нь хүлээн зөвшөөрсөн бол гэрээ байгуулах үүрэг
хүлээнэ; (e) үнийн санал ирүүлсний дараа Рио Тинто холбогдох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
тодорхойлолтыг бодитоор өөрчлөхөөс эсвэл илэрхий хэвлэлийн алдаа гарсанаас бусад тохиолдолд
үнийн саналыг буцаах боломжгүй; (f) бусад боломжит ханган нийлүүлэгчдийн үнийн санал, бусад
нууц мэдээллийн (ийм мэдээлэл ямар нэг шалтгаанаар ханган нийлүүлэгчид мэдэгдсэн бол) аль нэг
агуулгыг ашиглах, тэдгээрээс улбаалан үүсгэх, тараах, хуулбарлах, олшруулах зэргээр
хязгаарлагдахгүйгээр сонгон шалгаруулалтанд оролцохтой холбоотойгоор үгсэн хуйвалдах,
өрсөлдөөний эсрэг, хуурамч, зүй бус үйл ажиллагаанд оролцохгүй зэрэг болно.
3. Үнийн саналыг үнэлэх. Рио Тинто олон төрлийн хүчин зүйлийг авч үзэж, өөрийн үзэмжээр, үнийн
саналыг зөвшөөрөх бол алиныг нь хүлээн зөвшөөрөх эсвэл бүх үнийн саналыг буцаах эсэхийг
шийднэ. Рио Тинто аль нэг саналыг хүлээн зөвшөөрөх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд мөн аль нэг саналыг
хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл буцааснаар ханган нийлүүлэгчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй. Рио Тинто
дараах эрхтэй, тухайлбал, (a) нэг түүнээс олон боломжит ханган нийлүүлэгчтэй тодруулах
ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийх; (b) үнийн саналыг хүлээн авах эсвэл өөрчлөх санал оруулах; (c)
ирүүлсэн эсвэл өөрчилсөн үнийн саналыг буцаах; (d) аль нэг эсвэл бүх боломжит ханган
нийлүүлэгчдийн хувьд сонгон шалгаруулалтыг хэдийд ч зогсоох; (e) сонгон шалгаруулалтанд
оролцсон эсэхээс үл хамааран гуравдагч талаас ижилхэн буюу ижил төстэй бараа, материал,
үйлчилгээг худалдан авах; (f) сонгон шалгаруулалтыг хэдийд ч , ямар ч шалтгаанаар түр эсвэл бүр
мөсөн зогсоох, сунгах эрхтэй.
Рио Тинто эсвэл аль нэг боломжит ханган нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалтыг үзэх, оролцох
байдалд нөлөөлөх техникийн асуудал үүсэх тохиолдолд Рио Тинто дуудлага худалдааг ахин явуулах
эрхтэй. Үйл ажиллагааг дахин явуулах тохиолдолд боломжит ханган нийлүүлэгчээс хэдийн ирүүлсэн
сонгон шалгаруулалтын материалыг системд үлдээж, Рио Тинто хүлээн зөвшөөрч болно. Ханган
нийлүүлэгчийн талд гарсан техникийн асуудлыг тэр даруй Рио Тинтод мэдэгдэх ёстой.
4. Гэрээний хэлбэр. Үнийн санал ирүүлэхээс нь өмнө холбогдох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Рио Тинтод
нийлүүлэх Гэрээний саналыг хянуулж, санал авахаар Рио Тинто ханган нийлүүлэгчид өгнө. Ханган
нийлүүлэгч энэхүү 4-р хэсгийн заалтыг зөвшөөрөхгүй бол үнийн санал ирүүлэхгүй байж болно.
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Й
Ханган нийлүүлэгч үнийн санал ирүүлсэн бол доорх нөхцөл, шаардлагыг зөвшөөрнө:
A. Гэрээнд тусгагдсан нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзвэл ханган нийлүүлэгч доорх
үнийн саналынхаа хамт Рио Тинтод ирүүлнэ: (i) хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй хэмээн үзсэн
нөхцөлийн жагсаалтыг бичгээр; (ii) ханган нийлүүлэгч холбогдох нөхцөлийг яагаад хүлээн
зөвшөөрөх боломжгүй байгаа тухайгаа тодорхой бичсэн шалтгаан; (iii) ханган нийлүүлэгчийн хүлээн
зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн холбогдох нөхцөл бүрт санал болгох өөр нөхцөл;
B. ханган нийлүүлэгч дээрх 4(a) хэсэгт заасан мэдээллийг ирүүлээгүй бол Гэрээнд заасан нөхцөлийг
зөвшөөрсөн гэж үзнэ;
C. Рио Тинто ханган нийлүүлэгчийн хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй болон санал болгосон өөр нөхцөл
эсвэл ирүүлээгүй байдлыг давуу эрхтэй ханган нийлүүлэгчийг сонгохдоо үнэлгээний бусад
шалгуурын хамтаар авч үзнэ.
5. Хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа. Ханган нийлүүлэгч сонгон шалгаруулалтанд оролцох, үүнтэй
холбоотойгоор ханган нийлүүлэгчийн Рио Тинтод өгөх мэдээлэл (хамтад нь “Нийлүүлэгчийн
мэдээлэл” гэх) нь: (a) хуурамч, үнэн зөв биш, төөрөгдүүлсэн; (b) луйврын буюу хуурамч, хулгайн
зүйлсийн борлуулалтанд оролцсон; (c) гуравдагч талын оюуны өмч, хэвлэн нийтлэл, хувийн эрхийг
зөрчсөн; (d) аливаа хууль тогтоомжийг зөрчсөн; (e) нэр төр гутаасан, гүтгэн доромжилсон, хууль
бусаар айлган сүрдүүлсэн, дарамталсан; (f) Рио Тинтод өр төлбөр, хариуцлага үүсгэсэн; (g) Рио
Тинтог Арибагийн үйлчилгээг (бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн) алдахад хүргэсэн байж болохгүй. Рио
Тинто ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийг ханган нийлүүлэгчид буцаах эсхүл устгах үүрэг хүлээхгүй.
Рио Тинто ханган нийлүүлэгчийн өгсөн мэдээлэлтэй/нийлүүлсэнтэй ижилхэн буюу төстэй бараа,
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах зэргээр бизнесийн дотоод зорилгоор ханган нийлүүлэгчийн
мэдээллийг ашиглаж болох боловч Рио Тинтогийн мэдсэн байх шаардлагатай ажилтан, зөвлөх,
гэрээт ажилтнуудаас бусад гуравдагч талд ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийг задруулахгүй.
6. Нууцлал. Рио Тинто эсвэл ханган нийлүүлэгчээс сонгон шалгаруулалттай холбогдуулан өгсөн санал
авах хүсэлт, сонгон шалгаруулалт, сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлт (тухайн
тохиолдолд) болон бусад бүх материал, баримт бичиг, мэдээлэл, түүнчлэн тэдгээрээс улбаалсан
аливаа мэдээллийг задруулж буй талд нууц мэдээлэл (хамтад нь “Нууц мэдээлэл” гэх) гэж үзнэ.
Холбогдох хууль тогтоомжоор шаардсанаас бусад тохиолдолд хүлээн авч буй тал: (a) мэдээллээ
задруулж буй талын Нууц мэдээллийг өөр бусад зорилгоор бус зөвхөн сонгон шалгаруулалтын
зорилгоор ашиглана; (b) задруулж буй талын Нууц мэдээллийн нууцлалыг хамгаална; (c) энэхүү
Гэрээний нууцлалын заалтыг дагаж мөрдөх үүрэг хүлээсэн "мэдэх шаардлагатай" ажилтан,
төлөөлөгч, зөвлөх, гэрээт ажилтан болон бусад хүмүүст задруулж буй талын Нууц мэдээллийг өгнө;
(d) задруулж буй талын Нууц мэдээллийн биет хэсгүүдийг задруулж буй талын бичгээр гаргасан
хүсэлтийн дагуу буцаан өгөх буюу устгана. Өмнөх заалтаар хязгаарлагдахгүйгээр үнийн санал,
сонгон шалгаруулалтын санал ирүүлээгүй ханган нийлүүлэгч бүр, мөн сонгон шалгаруулалтанд
шалгараагүй ханган нийлүүлэгч бүр энэ тухай бичгээр хүсэлт ирүүлсэн эсэхээс үл хамааран Рио
Тинтогийн Нууц мэдээллийг Рио Тинтогийн эрх бүхий төлөөлөгчид буцаан ирүүлэх буюу бүх
хэлбэрийн хуулбарыг (цахим хувь багтана) устгана.
7. Ерөнхий. Энэхүү Гэрээ нь сонгон шалгаруулалт дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчлэх бөгөөд энд
заасан асуудалтай холбоотой талуудын хоорондын нийт гэрээ болно.
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