
Рийч Пойнт ХХК-н гүйцэтгэгч компани сонгон шалгаруулах 
алгоритмын хавсралт Б-1 маягт

Колорадо бизнес төвийн брендийн хөгжүүлэлт хийх ажлын сонгон шалгаруулалтын материал

Ажлын зорилго: Колорадо бизнес төвийн брендбүүкийг хийх замаар Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.

Захиалагч Рийч Пойнт ХХК - Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 11 дэх жилдээ 
явуулж байна.

Сонгон шалгаруулалтын 
хамрах хугацаа 8/30/2021 9/10/2021

Захиалагчтай холбогдох хэсэг:

1 Захиалагчийн нэр Рийч Пойнт ХХК 

2 Хариуцаж буй ажилтны овог, 
нэр М.Дэлгэрсайхан

3 Албан тушаал Төлөвлөлт хөгжлийн албаны хариуцсан менежер
4 Утас 80060540, 77004343
5 Цахим хаяг delgersaikhan@reachpoint.mn
6 Вэб хуудас reachpoint.mn
7 Хаяг Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Амарсанаагийн гудамж, 12-1 Колорадо бизнес төв, 305 тоот

Хийгдэх ажлын жагсаалт: Холбогдох жишээ зураг

1 Барилгын дээд хэсэгт тавигдах үсгэн самбарын дизайн

2 Барилгын орох хэсэгт байрших самбарын дизайн 

3 Барилгын дотор талбайн үүдэн хэсэгт байршуулах үсгэн самбарын дизайн

4 Барилгын дотор талбайд байршуулах үсгэн самбарын дизайн -
5 Лого -
6 Автобусны буудал -
7 Стейнд  -

http://reachpoint.mn/


8 Ажилчдын хувцас, хэрэгсэл

9 Брошүр -
10 Календар -
11 Стикер -
12 Хөшигний хэвлэл -
13 Сошиал сувгуудын FB page, timeline, profile өнгө төрх дизайны ерөнхий санаа -
14 Вэб сайтын өнгө төрх дизайны ерөнхий санаа -
15 Ариун цэврийн өрөөний гадна хаалгын хаягжилтын өнгө төрх -
16 Ариун ццэврийн хэрэглэлүүдийг ашиглах зааврын маягт -
17 Тамхины цэгийн лого, хаягжилт -
18 Дугуйн зогсоолын лого, хаягжилт -
19 Хогийн цэгийн лого, хаягжилт -
20 Засварын ажил хийгдэж байх үед анхааруулах зөвлөмжийн өнгө төрх -

Тавигдах шаардлага:

1 Объектуудын хаягын үсгэн самбарын ижил төстэй ажил 2-оос дээш хийж 
байсан туршлагатай байх Гүйцэтгэсэн ажлын зураг хавсралтаар хүргүүлэх

2 Үйл ажиллагаа явуулаад 5-аас дээш жил болсон байх Улсын бүргэлийн гэрчилгээний хуулбарыг 
хавсралтаар хүргүүлэх

3 Үнийн санал /НӨАТ, e-barimt орсон дүнгээр/ Албан бичгээр хавсралтаар хүргүүлэх
4 Ажил гүйцэтгэх хугацаа Албан бичгээр хавсралтаар хүргүүлэх

5 Байгууллагын танилцуулга Зураг, видео хэлбэрээр байж болох ба хавсралтаар 
хүргүүлэх

Дээрхи мэдээллүүдийг delgersaikhan@reachpoint.mn -хаягруу явуулна уу. 


