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1.0 Brief Description of Scope of Works for the Site Preparation and
Establishment Stage 2 Contract

1.1 Background

The Oyu Tolgoi Gold and Copper Mine (the Site) is located in the South Gobi region of
Mongolia, approximately 550 km due south of the Mongolian capital, Ulaanbaatar.
Jacobs Engineering Singapore Pte Limited (Jacobs) has been awarded a contract to
complete the design for the project readiness critical facilities for Oyu Tolgoi’s Underground
Propject.
The Project is owned by Oyu Tolgoi LLC (the Company). Jacobs Engineering Singapore Pte
Limited (Jacobs) is the Company’s Engineering Consultant for the critical facilities project
readiness

1.2 Document Purpose

The following sections describe the requirements for the Site Preparation and Establishment
Stage 2 for the Project and are intended for information purposes only.

1.3 Facility Description

The contractor will be responsible for the site preparation and the establishment of the shaft
farm area around shaft #2. The shaft farm area is approximately 250,000 m2 and contains
the infrastructure to support shaft #2, shaft #3 and shaft #5 including offices, mine dry, shaft
heating, shaft access, underground ventilation systems as well as fuel and shotcrete
facilities. The purpose of this scope is to prepare bulk earthworks and provide key services
to each area. This is an extension of scope from stage 1 and includes the following works:

a) Onshore Contractor mobilization

b) Bulk Earthworks

c) Pumps and Pipework Installation

e) Electrical Equipment and Cable Installation

f) Utilidor Ventilation System

g) Sewer System

h) Heating Distribution System

1.4 Scope of Works

Without limiting the generality of any other provision of the Contract, the Onshore Works
include, but are not limited to:

a) Onshore Contractor mobilisation

b) Bulk Earthworks

c) Detailed Earthworks

d) Pumps and Pipework Installation

e) Electrical Equipment and Cable Installation

f)      Utilidor Ventilation System

g) Sewer System

h) Heating Distribution System
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1.4.1 Supply

Without limiting the generality of any other provision of the Contract, the Onshore Contractor’s
Supply shall include, but are not limited to:

a) Piping installation

i. Nuts, bolts and gaskets required for piping

ii. Insulation materials required for piping

iii. Reinforcing and formwork for valve pits and minor footings

iv. Bollards

b) Electrical installation

i. Low voltage cables and cable termination accessories

ii. 10.5 kV cable termination and cable joint kits and accessories

iii. Bare and insulated copper conductors, earth electrodes and all other accessories
required for earthing

iv. Cable ladder, conduits and all and cable ladder and conduit fixing accessories

v. Electrical junction boxes for pole top lighting distribution circuits

vi. Structural steel frames and supports required for installation of cables and electrical
equipment

c) Utilidor Ventilation System

i. Ventilation fans

ii. Insulation equipment

iii. Fan building structure

iv. Electrical panels and cables

v. Communications system

vi. Insulation

vii. Flow control louvres

viii. Ducting

1.4.2 Utilidor Ventilation

The Onshore Contractor shall undertake all necessary activities to supply, install and
complete the Utilidor Ventilation system, including:

a) Shop detailed, fabrication, supply and installation of ductwork

b) Supply and install of ventilation fans

c) Supply and install of ventilation infrastructure in the tunnel including insulation and
louvres

d) Supply and install of electrical equipment and controls system

e) Construction of building for ventilation fans

1.4.2 Civil Works

The Onshore Contractor shall undertake the construction of the following earthworks pads,
formations and surface grading of:
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a) The Shaft Farm bulk Earthworks/Grading including Items b) to i) below.

b) The Shaft 2 Mine Air Heater pad area north of Shaft 2

c) The Contractor Laydown area North east of shaft 2

d) The bus drop off and bus parking area east of the Mine Dry

e)  The Carpark South of the Mine dry

f)       The Shaft 5 Facilities Pad

g) The Shaft #3 sinking Facilities Pad

h) The area to the North of Shaft #3 east of the Construction Pad

i)      Batch plant pads

j)      Conveyor 1126-CVB-2030 formation and stockpile area (BS 1126)

k) Extension to the existing customs bonded zone and marshalling yard (WBS 6310)

l)      Waste Management Centre Pad (WBS 2150)

m) C2S Portal bulk earthworks

n) Shaft #4 earthworks and pad

1.4.3 Site Finishing Works - Roads

The Onshore Contractor shall construct the unsealed roads in the following areas

a) The Shaft Farm road network including parking areas as shown on drawing 1100-10-C1-
1110 between Northings N4766300 and N4766900 and Eastings E650100 and
E6750700. These roads will service the Shaft 2, Shaft 3, Shaft 5 and Mine dry industrial
area.

b) The northern road connecting the Shaft Farm and C2 boxcut portals

c) The road to remove waste from Conveyor 2030 to the Central Waste Stockpile.

d) Access road to C2S Portal

e) Access road to shaft #4

1.4.4 Site Utilities

The Onshore Contractor shall undertake all necessary activities to install pipe (fire water, raw
water, domestic water, heated water, fibre optics and power) identified on the drawings
including, but not limited to:

a) Utility trenching

b) Construction of Valve boxes

c) Installation of all embedment material for all service pipes/cables in the main trench and
branches

d) Locating, isolating and making good tie-in connections to existing services.

e) Pipe/cable installation

f)      Installation of select backfill above service pipes/cables in the main trench and branches

g) Pressure testing and cleaning

h) Final backfill
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1.4.5 Sewer

The Onshore Contractor shall supply and install the sewerage works for the Shaft farm
Surface Infrastructure as per Drawing 1100-10-C1-1120 including but not limited to:

a) Provide capped stubs for Mine dry sewerage lines to be tied into manholes

b) Decommissioning and demolition redundant tanks and pipes

c) Supply of Waste Water Collection tank will be by others. The onshore contractor shall
undertake the excavation for, placement of embedment, installation and backfill and tie-
in of the Sewerage Tank 1100-TNK-2001 at approximate location E400, N520.

1.4.6 Pressurised Sewerage Main – Site Wide

The Onshore Contractor shall undertake all necessary activities to install and complete the
upgrade of Pressurised Sewerage Main including:

a) The excavation for, placement of embedment, installation and backfill and tie-in of two
sewerage pits

b) The installation of 4 new sewerage pumps and associated infrastructure

c) The installation of a main sewerage line from the pits to the treatment plant

1.4.7 Communications System Backbone

The Onshore Contractor shall undertake all necessary activities to install and complete the
Communications System Backbone including:

a) Fibre optic cables and panels as indicated on drawing 5631-75-A4-1100 excluding
panels and cables associated with:

i. Shaft 5 main fan facility

ii. Shaft 3 main fan facility

iii. Shaft 2 Construction warehouse (complete in stage 1)

b) Fibre optic cables and panels related to shaft #1 including:

i. Fibre Optic Cable – 5631FOP2003-F1

ii. ICT Cabinet – 5631-FOP-2003

1.4.8 Heating Distribution

The Onshore Contractor shall undertake all necessary activities to install and complete the
Heating Distribution 4 Building including:

a) Concrete Foundation

b) Construction of HDS4 Building

c) Installation of Heat Exchangers and Pumps

d) Installation of services

The Onshore Contractor shall undertake all necessary activities to install a new return and
supply Heating Water headers between HDS 1 and the Valve Box for the Shaft #3 mine air
heaters.  The lines will run parallel to the existing Heating Water heaters with adequate
separation to eliminate the need to excavate the existing headers.

The Onshore Contractor shall install the new Heating Water headers between HDS 1 and the
Shaft #3 including but not limited to:

a) Trenching
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b) Installation of all embedment material for all service pipes in the main trench and
branches

c) Pipe installation

d) Installation of select backfill above service pipes in the main trench and branches

e) Shutdown of existing HDS for tie-in of new header

f)   Pressure testing and cleaning

g) Final back fill

1.4.9 Shaft Farm Electrical Works

The Onshore Contractor shall undertake all necessary activities to install and complete the
electrical power system, including:

a) Power supply to shotcrete facility

b) Power supply to fuel facility

c) Power supply to the batch plant

d) Power supply to shaft #2 fans and heaters

1.3.5 Construction Verification and Commissioning

Upon Contractor completion of works construction verification is to be conducted followed by
commissioning prior to final handover.
The Contractor is to complete all construction verification activities in accordance with the
procedures and specifications.
Provide all tools and construction equipment to undertake construction verification.

Reference Drawings:

· 0000-10-C1-1100 General Arrangement Plan
· 0000-10-C1-1102 Year 2017 Master Construction Plan
· 1100-10-C1-1120 Sewerage Reticulation Details
· 1100-10-C1-1100 Surface Facilities Grading Plan
· 5631-75-A4-1100 Shaft Farm Fibre Optic – Block Diagram
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Reference Image: Shaft Farm Service Layout – Legend indicate scope
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Оюу Толгойн Гүний уурхайн төсөл

Тендер № HNL1-C-001B

ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ БОЛОН ҮНДСЭН АЖЛУУДЫН
2-Р ҮЕ ШАТ

АЖЛЫН ТОВЧ ХАМРАХ ХҮРЭЭ
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1.0 Талбайн бэлтгэл болон үндсэн ажлуудын 2-р үе шат Гэрээний товч
хамрах хүрээ

1.1 Үндэслэл

Оюу Толгой алт, зэсний уурхай (“Уурхайн талбар” гэх) нь Монгол улсын Өмнөговь
аймгийн нутагт буюу Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт
ойролцоогоор 550 км-т оршдог.
Жэйкобс Инжиниринг Сингапур ХХК (“Жэйкобс” гэх) нь Оюу Толгойн Гүний уурхайн
төсөлд төслийн бэлэн байдлын өндөр эрсдэл бүхий барилга байгууламжийн дизайн
архитектурыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулаад байгаа билээ.
Уг төслийн захиалгч нь Оюу Толгой ХХК (“Компани” гэх) юм. Жэйкобс Инжиниринг
Сингапур ХХК нь Компанийн хувьд төслийн бэлэн байдлын өндөр эрсдэл бүхий
барилга байгууламжийн Инженер техникийн зөвлөхөөр ажиллана.

1.2 Баримт бичгийн зорилго

Дараахь хэсгээр Төслийн Талбайн бэлтгэл болон үндсэн ажлуудын  2-р үе шат-ийн
шаардлагуудыг тодорхойлох бөгөөд энэ нь зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилготой
болно.

1.3 Барилга байгууламжийн тодорхойлолт

Гүйцэтгэгч нь Босоо ам #2 орчмын уурхайн газрын  бэлтгэл болон үндсэн ажлыг
хариуцаж гүйцэтгэх юм. Энэхүү уурхай газрын талбайн хэмжээ нь ойролцоогоор
250,000 м2 бөгөөд Босоо ам #2, Босоо ам #3 болон Босоо ам #5-ийн дэд бүтцийн
туслах, мөн Офис, уурхайн ажилчдын хувцас солих газар, босоо амны халаалт, босоо
амны нэвтрэлт, гүний уурхайн агааржуулалтын систем, мөн түүнчлэн түлшний болон
зуурмаг шүршилтийн байгууламж зэргийг багтаасан байна. Энэхүү хамрах хүрээ нь
ерөнхий газар шорооны ажил, талбай тус бүрт гол гол үйлчилгээг үзүүлэх ажлуудыг
багтаасан байх зорилготой. Энэ нь тус ажилтай холбоотой 1-р үе шатны үргэлжлэл
бөгөөд үүнд дараахь ажлууд орно:

a) Дотоодын гүйцэтгэгчийн ажилчдыг уурхайн талбарт аваачих;

b) Ерөнхий газар шорооны ажил;

c) Насос, шугам хоолойн угсралт суурилуулалт;

d) Цахилгаан тоног төхөөрөмж, кабель шугамны угсралт суурилуулалт;

e) Газар доорхи шугам сүлжээний хонгилын агааржуулалтын систем;

f) Бохирын систем;

g) Халаалтын түгээх систем.

1.4 Ажлын хамрах хүрээ

Гэрээний аливаа бусад ерөнхий заалтуудаар хязгаарлагдахгүйгээр Дотоодод гүйцэтгэх
ажилд дараахь зүйлс багтсан байх ба зөвхөн тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд:

a) Дотоодын гүйцэтгэгчийн ажилчдыг уурхайн талбарт аваачих;

b) Ерөнхий газар шорооны ажил;

c) Нарийвчилсан газар шорооны ажил;

d) Насос, шугам хоолойн угсралт суурилуулалт;
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e) Цахилгаан тоног төхөөрөмж, кабель шугамын угсралт суурилуулалт;

f)      Газар доорхи шугам сүлжээний хонгилын агааржуулалтын систем;

g) Бохирын систем;

h) Халаалтын түгээх систем.

1.4.1 Хангамж

Гэрээний аливаа бусад ерөнхий заалтуудаар хязгаарлагдахгүйгээр Дотоодын
гүйцэтгэгчийн Хангамжийн ажилд дараахь зүйлс багтсан байх ба зөвхөн тэдгээрээр
хязгаарлагдахгүй. Үүнд:

a) Шугам хоолойн угсралт суурилуулалт

i. Шугам хоолойнд шаардлагатай эрэг, боолт, жийргэвчүүд;

ii. Шугам хоолойнд шаардлагатай дулаалга, тусгаарлагч материалууд;

iii. Хаалтын траншейнүүдийн бэхжүүлэлт, хэв хашмал, жижиг суурийн хавтангууд;

iv. Төмөр бетон багананууд.

b) Цахилгааны угсралт суурилуулалт

i. Нам хүчдэлийн кабель, кабелийн терминалийн жижиг хэрэглэлүүд;

ii. 10.5 кВ кабелийн терминал, кабель салаалагч хэрэгсэл, жижиг хэрэглэлүүд;

iii. Тусгаарлагчгүй, тусгаарлагчтай зэс дамжуулагчид, газардуулгын электродууд
болон газардуулганд зориулсан бусад бүх жижиг хэрэгслүүд;

iv. Кабелийн шатнууд, кабелийн шугамын тусгаарлагч хоолойнууд, тэдгээрийн
угсралтын жижиг хэрэгслүүд;

v. Гэрлийн шонгуудын түгээх цахилгаан шугамын цахилгааны холболтын
хайрцагнууд;

vi. Кабелийн систем, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалтанд
шаардлагатай хийцийн ган хүрээ, тулгуурууд.

c) Газар доорх шугам сүлжээний хоолойн агааржуулалтын систем

i. Агааржуулалтын сэнснүүд;

ii. Дулаалга, тусгаарлалтын тоноглолууд;

iii. Сэнс тогтоох барилгын хийц;

iv. Цахилгааны самбар, кабелиуд;

v. Харилцаа, холбооны систем;

vi. Дулаалга;

vii. Урсгалыг хянах салхивч;

viii. Агааржуулалтын систем.

1.4.2 Газар доорх шугам сүлжээний хоолойн агааржуулалт

Дотоодын гүйцэтгэгч нь доорх зүйлсийг багтаасан шаардлагатай бүх хангамж, угсралт
суурилуулалт болон Газар доорх шугам сүлжээний хоолойн агааржуулалтын системийн
ажлыг бүрэн гүйцэтгэнэ. Үүнд:

a) Агааржуулалтын системийн детальчилсан зураг, үйлдвэрлэл, хангамж,
суурилуулалтын ажил;

b) Агааржуулалтын сэнсний хангамж, суурилуулалт;
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c) Газар доорх хоолойн агааржуулалтын дулаалга, тусгаарлалт, салхивчны гэх мэт
дэд бүтцийн хангамж, суурилуулалт;

d) Цахилгаан тоног төхөөрөмж, хяналтын системийн хангамж, суурилуулалт;

e) Агааржуулалтын сэнснүүдийн барилга байгууламжийн барилгын ажил.

1.4.2 Барилгын ажлууд

Дотоодын гүйцэтгэгч нь дараахь газар шороо, суурь, хийц болон гадаргын тэгшилгээний
ажлыг гүйцэтгэнэ:

a) Доорх b)-ээс i) хүртэлх уурхайн газрын ерөнхий газар шорооны ажил/гадаргын
тэгшилгээний ажлууд;

b) Босоо ам #2 –ын уурхайн агаар халаагчийн угсралтын талбайн хэсэг – Босоо ам #2-
ын хойд талд;

c) Босоо ам #2-ын зүүн хойд талд Гүйцэтгэгчийн ил агуулахын хэсэг;

d) Уурхайн ажилчдын хувцас солих газрын зүүн талд автобусны зорчигч буулгаж
суулгах зогсоол болон автобус түр байрлах талбай;

e) Уурхайн ажилчдын хувцас солих газрын урд талын машины зогсоол;

f)      Босоо ам #5-ын барилга байгууламжийн угсралтын талбай

g) Босоо ам #3-ын барилга байгууламжийн угсралтын талбай;

h) Босоо ам #3-ын хойд тал болон Барилга байгууламжийн угсралтын талбайн зүүн
тал хүртэлх талбай;

i)     Зуурмагийн үйлдвэрийн угсралтын талбай;

j)     1126-CVB-2030 дамжуулга, овоолгын талбай (BS 1126);

k) Одоо байгаа гаалийн баталгаат агуулах болон маршалын талбайн өргөтгөл (WBS
6310);

l)      Хаягдлын менежментийн төвийн талбай (WBS 2150);

m) C2S Порталын ерөнхий газар шорооны ажил;

n) Босоо ам #4-ын газар шорооны болон талбайн ажил.

1.4.3 Талбайн заслын ажлууд - Зам

Дотоодын гүйцэтгэгч нь дараах хэсгүүдэд  шороон зам тавина:

a) Хойш чиглэсэн N4766300 бa N4766900 замууд болон Зүүн тийш чиглэсэн E650100
бa E6750700 замуудын хооронд 1100-10-C1-1110 дугаартай зурагт үзүүлсэн
тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай зэрэг Уурхайн газрын замын сүлжээ. Эдгээр
замууд нь Босоо ам #2, Босоо ам #3, Босоо ам #5, уурхайн ажилчдын хувцас солих
газрын үйлдвэрийн бүсд үйлчлэх юм.

b) Уурхайн газар болон C2 налуу амын портал –ыг холбосон хойд зам;

c) 2030 Дамжуургаас Төв хаягдал буулгах хэсэг хүртэлх хаягдал тээвэрлэх зам;

d) C2S Портал руу хүрэх зам;

e) Босоо ам #4 рүү хүрэх зам;

1.4.4 Уурхайн талбарын нийтийн аж ахуй

Дотоодын гүйцэтгэгч нь техникийн зурган дээр тодорхойлсон доорх ажлуудыг багтаасан
ба тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй  шугам хоолойнууд (галын усны, бохир усны,
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хэрэглээний усны, халаалтын усны, шилэн кабелийн болон цахилгааны утасны) –ыг
угсарч суурилуулахад шаардлагатай бүх үйл ажиллагааг явуулна:

a) Аж ахуйн зориулалттай суваг шуудуу ухах;

b) Хаалтын траншейнуудын барилгын ажил;

c) Гол болон туслах шуудуунд шугам хоолой, кабелийн бүх үйлчилгээнд зориулсан
суурийн хучилтыг тавих;

d) Байрлуулах, тусгаарлах/дулаалах болон одоогийн байгаа үйлчилгээний системтэй
сайтар холбох;

e) Шугам хоолой/кабелийг угсарч суурилуулах;

f)      Гол болон туслах шуудуунд суурилуулсан шугам хоолой/кабель дээгүүр буцаан
булах;

g) Даралттай тест, цэвэрлэгээ;

h) Эцсийн байдлаар буцаан булах.

1.4.5 Бохирын систем

Дотоодын гүйцэтгэгч нь 1100-10-C1-1120 дугаартай техникийн зургийн дагуу доор
заасан ба зөвхөн тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй Уурхайн газрын гадаргууны дэд бүтцийн
бохирын шугамны хангамж, угсралт суурилуулалтын ажлуудыг гүйцэтгэх:

a) Траншейнуудтай холбогдох уурхайн ажилчдын хувцас солих газрын бохирын
шугаманд тагтай төгсгөлийг тавих;

b) Илүү нөөцлүүр сав болон хоолойнуудыг ашиглалтаас хасч, буулгах;

c) Хаягдал ус цуглуулах нөөцлүүр савыг бусдаар ханган нийлүүлнэ. Дотоодын
гүйцэтгэгч нь зөвхөн  1100-TNK-2001 дугаартай бохирын усны нөөцлүүр савыг
байрлуулах газрыг ухах, суурийн хучилт тавих, угсралт суурилуулалт, холболт,
буцаан булах ажлуудыг  багцаагаар E400 ба N520 байршилд гүйцэтгэнэ.

1.4.6 Даралттай бохирын гол систем – Уурхайн талбарын хэмжээнд

Дотоодын гүйцэтгэгч нь Даралттай бохирын гол системийг сайжруулах ажлын угсралт
суурилуулалтын ажилд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

a) Бохирын хоёр цооногийг ухах, суурийн хучилт тавих, суурилуулалт, буцаан булах,
холболтын ажил;

b) 4 шинэ бохирын насосыг холбогдох дэд бүтцийн хамт суурилуулах;

c) Цооногуудаас цэвэршүүлэх байгууламж хүртэлх бохирын гол шугамыг суурилуулах.

1.4.7 Харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ

Дотоодын гүйцэтгэгч нь Харилцаа холбооны үндсэн сүлжээг суурилуулах, гүйцээхэд
шаардлагатай бүх үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

a) Доорх ажлуудтай холбоотой самбар, кабелиас бусад 5631-75-A4-1100 дугаартай
техникийн зурагт заасан шилэн кабель болон самбар:

i. Босоо ам #5 –ын гол сэнсний байгууламж;

ii. Босоо ам #3 –ын гол сэнсний байгууламж;

iii. Босоо ам #2–ын барилгын агуулах (1-р үе шатанд гүйцэтгэсэн).

b) Босоо ам #1-тэй холбоотой шилэн кабель болон самбар:

i. Шилэн кабель – 5631FOP2003-F1
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ii. Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн кабинет – 5631-FOP-2003

1.4.8 Халаалтын түгээлт

Дотоодын гүйцэтгэгч нь Халаалтын түгээлтийн 4-р барилгын угсралт суурилуулалтанд
шаардлагатай бүх үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

a) Бетон суурийн ажил;

b) HDS4 байгууламжын барилгын ажил;

c) Дулаан солилцуур, насосны угсралт суурилуулалт;

d) Үйлчилгээний угсралт суурилуулалт.

Дотоодын гүйцэтгэгч нь Халаалтын түгээх систем 1 ба Босоо ам #3-ын уурхайн агаар
халаагчийн хаалтын траншейны хооронд  халаалтын усны буцаах ба хангах шинэ
хуваарилагчийг суурилуулахад шаардлагатай бүх үйл ажиллагааг явуулна. Одоо байгаа
хуваарилагчийг ухах илүү ажлыг багасгахын тулд одоогийн халаалтын усны
хуваарилагчтай зэргэлдээ хангалттай тусгаарлалттай шугамыг явуулна.

Дотоодын гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх Халаалтын түгээх систем 1 болон Босоо ам #3-ын
хооронд Халаалтын ус дамжуулах шинэ системийг суурилуулах ажилд дараахь зүйлс
багтах бөгөөд, зөвхөн тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй:

a) Суваг шуудуу ухах;

b) Гол болон туслах шуудуунуудад үйлчилгээний бүх шугам хоолойг угсарч
суурилуулах;

c) Шугам хоолойн угсралт суурилуулалт;

d) Гол болон туслах шуудуунд суурилуулсан шугам хоолойн дээгүүр буцаан булах;

e) Одоо байгаа халаалтын түгээх системийг хааж, шинэ системтэй холбох;

f)   Даралттай тест, цэвэрлэгээ;

g) Эцсийн байдлаар буцаан булах.

1.4.9 Уурхайн газрын цахилгааны ажлууд

Дотооды гүйцэтгэгч нь цахилгааны системийг суурилуулахад шаардлагатай бүх үйл
ажиллагааг явуулна. Үүнд:

a) Зуурмаг шүршилтийн байгууламж хүртэлх цахилгаан хангамж;

b) Түлшний байгууламж хүртэлх цахилгаан хангамж;

c) Зуурмагийн үйлдвэр хүртэлх цахилгаан хангамж;

d) Босоо ам #2-ын сэнс болон халаагч хүртэлх цахилгаан хангамж;

1.3.5 Барилгын ажлын баталгаажуулалт, барилгыг ашиглалтанд өгөх ажил

Гүйцэтгэгч барилгын ажлыг гүйцэтгэж дууссаны дараа барилгын баталгаажуулалтын
ажлыг явуулж, дараа нь эцсийн байдлаар барилгыг хүлээлгэн өгөхөөс өмнө барилга
ашиглалтанд өгөх ажил хийгдэнэ.
Гүйцэтгэгч нь холбогдох дүрэм журам, техникийн нөхцлийн дагуу бүх барилгын
баталгаажуулалтын ажлыг явуулна.
Бүх багаж хэрэгсэл, барилгын тоног төхөөрөмжинд барилгын баталгаажуулалтыг
явуулна.

Лавлах техникийн зургууд:
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· 0000-10-C1-1100 Ерөнхий зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн зураг
· 0000-10-C1-1102 2017 оны барилгын мастер план зураг
· 1100-10-C1-1120 Бохирын системийн детальчилсан зураг
· 1100-10-C1-1100 Гадаргын барилга байгууламжын талбайн тэгшилгээний план зураг
· 5631-75-A4-1100 Уурхайн газрын шилэн кабелийн – Блок диаграм
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Лавлах зураг: Уурхайн газрын үйлчилгээний зураг – Ялгах тэмдэгээр хамрах хүрээг заав
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