“МАШ ЭРХЭН” ХХК ТАНИЛЦУУЛГА

Манай компани 2008 онд байгуулагдсан цагаасаа эхлэн үүлчлүүлэгч
харилцагчдынхаа итгэлийг даасан найдвартай үйлчилгээ үзүүлсээр ирсэн билээ.
Тус компани нь аялал жуулчлал, хөнгөн барилга, гар урлал, компьютерийн
засвар үйлчилгээ, сургалт гэсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Бид уул уурхайн хээрийн ангийн барилгууд, хүнд машин механизмын авто
засварын гараж, showroom болон төрөл бүрийн workshop, худалдаа үйлчилгээний
төвүүд зэрэг барилгуудыг хөнгөн барилгын орчин үеийн дэвшилтэт технологи
болох panel system буюу төрөл бүрийн сендвич хавтан, SIP технологиор чанарын
өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.
Боловсон хүчин: Тус компанид “Ivenhou Mines – Оюу Толгой” ХХК,
“Геомандал – Стар” ХХК, “MNGL” ХХК зэрэг компаниудад мэргэжлээрээ ажиллаж
байсан өндөр дадлага туршлагатай инженер техникчид болон мэрэгжлийн
ажилчдын баг ажиллаж байна.
Манай компани нь барилгын зураг төслөөс эхлэн түлхүүр хүлээлгэн өгөх
хүртэл бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэдэг болно. /газар шороо, бетоны
ажил, сантехник, халаалт, цахилгаан угсралт, агааржуулалт, засал чимэглэл,
тохижилт/

Хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас:
- “Очир Ундраа” ХХК-ийн захиалгаар төмөр толгойн уурхайд өрмийн машины
засварын гараж. /2008/
- “Эрдэнэ Суварга” ХХК-ийн уурын зуухын барилга. /2008/
- Нийслэлийн авто зам ашиглалтын газрын захиалгаар авто зогсоолуудын
харуулын байрны барилгууд. /2009/
- “Очир төв” ХХК-ий Оюутолгой дахь оффисын барилга. /2010/
- “Очир төв” ХХК-ий Оюутолгой дахь хүнд машин механизмын авто засварын
гараж. /2011/
- “Nomads” ХХК-ий рестораны өргөтгөлийн барилга. /2011/

-

“Мон Ирээдүй” ХХК-ий авто showroom-ийн барилга. /2012/
“Монти Тайер” ХХК-ий авто засварын газар. /2012/
“Тайга Инвест” ХХК-ий workshop-ийн барилга. /2012/
“Бат Ганжир” ХХК-ийн Чойр хот дахь workshop. /2012/

Хамтран гүйцэтгэсэн ажлуудаас:
- Толгойт дахь автобусны гараж. /“Үржгт” ХХК-тай хамтран/
- Архангай аймгийн Цэнхэр сум дахь жуулчны бааз. /”Цэцэн Оюун” ХХК-тай
хамтран/
- Дорнод аймаг Сэргэлэн сумын нутагт орших алтны уурхайн хээрийн ангийн
кемп. /”Хос Алтан Орд” ХХК-тай хамтран/
Утас: 88116279, 99022500
Хаяг: Чингэлтэй Дүүрэг, 5-р хороо, Дипломат корпус 5-54
Workshop: Баянгол Дүүрэг, 8-р хороо, IV цахилгаан станцын урд “Ремикон”
зуурмагийн үйлдвэрийн баруун талд

