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ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები:

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობების მოვლა-პატრონობა
და მათი შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სახელმწიფოს განვითარების პროცესში.
მძიმე მდგომარეობაში მყოფ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე აუცილებელია
სარეაბილიტაციო სამუშაოს ჩატარება. მათ დიდ ნაწილზე არ მოიპოვება ტექნიკური
მდგომარეობის ამსახველი უახლესი დოკუმენტაცია, უცნობია დაზიანებების გამომწვევი
ფაქტორები და არ შედგენილა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაცია.
საპროექტო დოკუმენტაციით განისაზღვრება რეაბილიტაციის მიმართულებები, რაც
საფუძველია ფიზიკური სამუშაოების განსახორციელებლად.
ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. N 4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ფასადების აღდგენარეაბილიტაციისათვის აუცილებელია:
_

ამჟამინდელი მდგომარეობის შესწავლა-შეფასება;

_

ძეგლის მდგომარეობის სტაბილიზაციისა და მისი რეაბილიტაცისათვის აუცილებელ

სამუშაოთა განსაზღვრა.
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მიზანი და ძირითადი პირობები

კონკურსის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის რესტავრაციარეაბილიტაციის გადაწყვეტის საუკეთესო წინადადებისა და პროექტის გამოვლენა.
ძეგლზე ჩასატარებელი ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია
უნდა

დაისახოს

საქართველოს

კანონის

„კულტურული

მემკვიდრეობის

შესახებ“

მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.
კვლევითი

და

საპროექტო

დოკუმენტაცია

უნდა

დამუშავდეს

საქართველოს

კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების
გათვალისწინებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. გრაფიკული მასალა
უნდა მომზადდეს

ციფრულ (ვექტორული dwg, dxf, pla, rvt გაფართოების ფაილი, ასევე

კონვერტირებული PDF) ფორმატში.
გამარჯვებული კონკურსანტი გამოვლინდება პრეტენდენტთა მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო
წინადადების საფუძველზე.
გამარჯვებულ კონკურსანტთან დაიდება ხელშეკრულება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
კანონის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს მიმწიდობლის მიერ ჩასაბარებელი საბოლოო
პროდუქტის

-

კვლევითი-საპროექტო

დოკუმენტაციის

მიწოდებას,

რომლის

ზუსტი

შემადგენლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“,
მოთხოვნათა შესაბამისად.
გასაწევი მომსახურება
საპროექტო დოკუმენტაცია განისაზღვრება შემდეგი შემადგენლობით:
1. განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);
2. საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა _ მ. 1:2000 ან 1:1000;
3. სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტის საერთო ხედები, ფასადები,
არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და
ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა, (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის
ფოტომასალა – TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი);
4. არქიტექტურული ანაზომები ლოკალურ დაზიანებათა დატანით

(კროკები; ზომებისა და

ნიშნულების ჩვენებით მასშტაბში გამოხაზული ნახაზები _ მ. 1:50, მ. 1:100; არქიტექტურული
დეტალები _ მ. 1:25, 1:20, 1:10; შაბლონები _ მ. 1:1; ტექსტური აღწერილობა);
5. შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები;
6. რეკომენდაციები გამოსაყენებელი მასალის ძეგლზე არსებულ მასალასთან თავსებადობის
შესახებ;
7. სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა;
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8. არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და
მეთოდოლოგიის დასაბუთება);

რეაბილიტაცია-რესტავრაციის პროექტი:

გენერალური

გეგმა _ მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები: გეგმები, ჭრილები, ფასადები (ზომებისა და ნიშნულების
ჩვენებით მ. 1:100, 1:50), ფრაგმენტები და დეტალები მ.: -1:25, 1:20, 1:10 და 1:1),
სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების
მითითებით;
9. კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და
ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50, 1:25), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და
გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე
კრებსითი);
10. სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
11. ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა;

 საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ფორმა:
საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-3 ფორმატის, ზამბარით
აკინძული ალბომის სახით:
-

სათაური;

-

სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და
პროექტის ავტორ(ებ)ის ხელმოწერ(ებ)ით;

-

ალბომის შემადგენლობა;

-

პროექტის შემადგენლობა;

შესაბამისი ტექსტუალური
ავტორ(ებ)ის მიერ - A-4 ფორმატი;
-

ნაწილ(ებ)ი,

დადასტურებული

შემსრულებლ(ებ)ის/

გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი, შტამპით და ჩარჩოთი - A-3 ფორმატი (საჭიროების შემთხვევაში

დასაშვებია განსხვავებული ფორმატის წარმოდგენა, ალბომში აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე).
ყველა

ფურცელი

უნდა

იყოს

დადასტურებული

ხელმძღვანელის,

პროექტის

ავტორ(ებ)ის/შემსრულებლ(ებ)ის მიერ ხელმოწერებით.
ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა
იყოს A-4 ფორმატის, ზამბარით აკინძული ალბომის სახით:
-

თავფურცელი (სათაური);

-

სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელის და
შემდგენელის ხელმოწერ(ებ)ით;

-

განმარტებითი ბარათი;

-

სამუშაოების

ჩამონათვალი

და

ხარჯთაღრიცხვა

ხელმოწერით;
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დადასტურებული

შემდგენელის

შემსყიდველისათვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია
საბოლოო

პროდუქციის

სახით

წარმოდგენილი

უნდა

იყოს

დამუშავებული

დოკუმენტაცია:
_ მყარი ასლები _ ალბომი - 4 ეგზ;
_ ელექტრონული

ფორმატი (ვექტორული dwg, dxf, pla, rvt გაფართოების ფაილი, ასევე

კონვერტირებული PDF), კომპაქტური დისკების სახით (CDD- 4ეგზ.).
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