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ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ ბატონ დავით ზაალიშვილს
მონიტორინგისა და სამშენებლო სამუშაოებზე
ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელის
გაიოზ დვალიშვილის
მ ოხსენებითი ბარათი
მოგახსენებთ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მშენებელი 2012“-ს შორის
2020 წლის 20 იანვარს გაფორმებული N26 ხელშეკრულებით (NAT 190023517) შპს „მშენებელი
2012“-ი“ აწარმოებს ქ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების მოვლა-პატრონობის
სამუშაოებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცემული ტექნიკური დავალების
საფუძველზე,
საჭიროა
ცვლილებების
შეტანა
N26
ხელშეკრულების
საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში კერძოდ: გაუქმდეს შემდეგი სამუშაოების მოცულობები:
მე-4 ქვეპუნქტი გვერდულებზე სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება, დატვირთვა
ა/თვითმცლელზე და გატანა 100 მ3. მე-20 ქვეპუნქტი ჰორიზონტალური მონიშვნა
ორკოპონენტიანი საგზაო ნიშანსადები საღებავით 60 მ2. 24-ე ქვეპუნქტი ბეტონის თვალამრიდი
ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა 50 მ2. 25-ე ქვეპუნქტი ახალი
ბეტონის პარაპეტების დაყენება 10 ც. 27-ე ქვეპუნქტი ლითონის თვალამრიდი ძელები 55,38 გ/მ.
32-ე ქვეპუნქტი თოვლის გაწმენდა გრეიდერით ბორჯომში სა სოფლებში მისასვლელ გზებზე 56
საათი. შემცირდეს შემდეგი სამუშაოების მოცულობები: მე-3 ქვეპუნქტი გვერდულებზე სავალ
ნაწილზე ფრაქციული ღორღის, (0-40მმ) დამატება და დატკეპნა 208 მ3-ით. მე-5 ქვეპუნქტი
გვერდულებისა და სავალი ნაწილის ანაფრეზით მოსწორება-დატკეპნა 188 მ3-ით. მე018
ქვეპუნქტი ბეტონი (B-22,5 F-200 W-6) 61.5 მ3. 22-ე ქვეპუნქტი არასტანდარტული ზომის საგზაო
ნიშნების დაყენება 4 მ2-ით. 29-ე ქვეპუნქტი ხიდების ფეხით სავალი ნაწილის შეკეთება
პოლიმერული ხის შემცველი მასალით 46 მ2-ით. გამოთავისუფლებული თანხა გადანაწილდეს
შემდეგ სამუშაოების მოცულობებში: მე-2 ქვეპუნქტში გვერდულებისა და სავალ ნაწილის
მოშანდაკება გრეიდერით 11408 მ2.. მე-7 ქვეპუნქტი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული
ადგილების დამუშავება პნევმატური ჩაქუჩებით დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება
ნაყარში 41 მ3. მე-8 ქვეპუნქტი გათიხიანებული და ტალახში არეული საფუძვლის (III-კატ.
გრუნტი) მოხსნა ხელით დატვირთვა ა.თვითმცლელზე და გატანა 25 მ3. მე-9 ქვეპუნქტი ახალი 5
სმ აიაქის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით, (0-40მმ) შემდგომში მისი ვიბროსატკეპნით
შემკვრივება (ტკეპნის კოეფიციენტი K-1.26) 42 მ3. მე-10 ქვეპუნქტი
ორმოების ზირისა და
კედლის ნაწიბურების დამუსავება თხევადი ბიტუმით 1,84 ტ. მე-11 ქვეპუნქტი ასფალტის
საფარიანი გზის დეფორმირებული სა დაზიანებული ადგილების შევსება წვრილ-მარცვლოვანი
მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი „B” მარკა II, სისქ. 5სმ შემდგომში მისი
ვიბროსატკეპნით შემკვრივება 1850 მ2. მე-12 ქვეპუნქტი ბეტონის საფარიანი გზის

დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ბეტონით ბ-22,5 29,5 მ3. 21-ე ქვეპუნქტი
ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტიანი საგზაო ნიშანსადები საღებავით 190 მ2. 23-ე
ქვეპუნქტი სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება 2 ც. სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციაში შესატანი ცვლილებები გამოიწვევს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
თანხის 0,05 თეთრით შემცირებას, რაც აისახება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შევიდეს ცვლილება 2020
წლის 20 იანვრის N26 ხელშეკრულებაში.
გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს უზრუნველყოს შეთანხმების პროექტის მომზადება.
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