
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй татагдах 

тул бүтэн эхээр нь татахыг хүсвэл 
77052494, 88079441 дугаарт холбогдоно уу. 

ТООЦОО НИЙЛЭХ ГЭРЭЭ 

 

20.... оны .... дугаар сарын ......ний өдөр                            №                                  Улаанбаатар хот 

                                                          

НЭГ.ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУД 

1. Тооцоо нийлэх гэрээ /цаашид “гэрээ” гэх/-г  Нэг талаас “..................” ХХК цаашид “Захиалагч”гэх), 

түүнийг төлөөлж гүйцэтгэх захирал ................., Нөгөө талаас: “.............а” ХХК цаашид “Гүйцэтгэгч” 

гэх) түүнийг төлөөлж захирал ................... /цаашид хамтад нь талууд гэх/ нар нь Монгол Улсын 

Иргэний хууль болон талуудын хоорондын санхүүгийн тооцоог үндэслэн харилцан тохиролцож 

байгуулав. 

 

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 

2.1. Талууд 2016 оны ... сарын ... өдөр ..тоот ........ гэрээ байгууласан багаад энэхүү гэрээний дагуу 

Гүйцэтгэгч нь захиалагч талд  .................төгрөгийн  ............... иж бүрдэл материал /цаашид “бараа” 

гэх/- г 2016 оны .. сарын ... өдрөөс 2016 оны ..сарын ..-ны өдрийг хүртэл нийлүүлж актаар хүлээлгэн 

өгсөн болно. 

2.2. Хоёр тал харилцан санхүүгийн нэгдсэн бүртгэлийн тооцоогоор тооцоо нийлж үзэхэд захиалагч тал 

нь гүйцэтгэгч талд .............төгрөг төлөх өглөгтэй гарсныг харилцан батлав. 

2.3. Захиалагч нь энэхүү гэрээний 2.2-т заасан барааны нийт үнийн дүнгээс гүйцэтгэгч талд 

........................ төгрөгийн доорх барааг буцаахаар тохиролцов. Үүнд: 

2.4. ............ маркын .........ширхэг нэг бүр нь .............. төгрөгийн үнэ бүхий нийт ......................төгрөгийн 

бараа. 

2.5. Захиалагч  нь гүйцэтгэгч талд төлөх ................. төгрөгийн барааний үнийн дүнгээс ...............  

төгрөгийн барааг буцааж байгаа тул нийт ................ төгрөгийг  гүйцэтгэгч талд төлнө. 

2.6. Энэхүү гэрээний 2.4-т заасан үнийн дүн болох .................. төгрөгийг Захиалагч нь гүйцэтгэгч талд 

........ дүүрэг ....-р хороололд байрлах .............хотхоны  ........дугаар байрны нийт .................  

төгрөгийн доорх орон сууцаар бартерлан төлөхөөр тохиролцов.Үүнд: 

2.6.1. .......... хотхоны ........-р байрны ........тоот .......... м.кв .....өрөө ............ төгрөгийн байр. 

2.7. Гүйцэтгэгч тал нь бартерын буюу  “захиалгын орон суууны хөрөнгө оруулалтын гэрээ”-г захиалагч 

талтай байгуулна. 

2.8. Энэхүү гэрээний 2.5-т заасан ...............  төгрөгийн барааны үнийн дүнгээс илүү гарсан бартерийн 

орон сууцны үнийн зөрүү төлбөр болох ...................... төгрөгийг гүйцэтгэгч тал нь захиалагч талд 

2016 оны .......дугаар сарын................-ны өдрийн дотор төлөх бөгөөд энэхүү нийт үнийн дүнд 

дүйцүүлэн захиалагчийн захиалсан захиалгын дагуу сантехникийн материалыг тусгай гэрээ 

байгуулан захиалагч талд нийлүүлж болно. Дээрх хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд хугацаа 

хэтрүүлсэн хогог тутам гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувийн алдангийг гүйцэтгэгч тал 

нь захиалагч талд төлнө. 

2.9. ….. 

 

 

Үргэлжлэл бий .... 


