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1. ადგილმდებარეობა
ქვემო ნიქოზი სოფელი აღმოსავლეთ საქართველოში, შიდა ქართლის
მხარის გორის მუნიციპალიტეტში, ნიქოზისთემის ცენტრი (სოფლები: ქვემო
ნიქოზი, ზემო ნიქოზი, ზემო ხვითი). მდებარეობს შიდა ქართლის ვაკეზე, მდინარე
დიდი
ლიახვის
მარჯვენა
მხარეს.
ზღვის
დონიდან
820 მეტრი, გორიდან 30 კილომეტრში.

2. კლიმატი

sakvlevi teritoria mdebareobs Sida qarTlis barSi, sadac gabatonebulia
zomierad notio subtropikuli klimati. gabatonebuli klimaturi pirobebis
Camoyalibebas ganapirobebs ramdenime faqtori: teritoriis orografiuli pirobebi,
mniSvnelovani dacileba Savi zRvidan da mtkvris xeobiT SemoWrili haeris masebi.
raionSi yvelaze cxeli Tveebia ivlisi da agvisto, xolo yvelaze civi _
ianvari da dekemberi.
raionSi wayinvebi, anu saSualo dRe-Remuri dadebiTi temperaturebis fonze
haeris gaciveba 00C -ze qvemoT, saSualod iwyeba oqtomberSi an noemberSi da
mTavrdeba aprilis meore dekadaSi.
atmosferuli naleqebi, romlebic warmoadgenen raionis klimaturi da
hidrologiuri reJimis maformirebel erT-erT ZiriTad elements, arc Tu didi
raodenobiT modis. raionSi mosuli atmosferuli naleqebis wliuri jami meryeobs
585 mm-dan 796 mm-mde. amasTan, naleqebis wliuri msvleloba xasiaTdeba
kontinenturi tipiT, erTi maqsimumiT mais-ivnisSi da meoradi, umniSvnelo
maqsimumiT seqtember-oqtomberSi.
haeris sinotive erT-erTi mniSvnelovani klimaturi elementia. mas umTavresad
sami sididiT axasiaTeben, esenia: wylis orTqlis drekadoba anu absoluturi
sinotive, SefardebiTi sinotive da sinotivis deficiti. pirveli axasiaTebs haerSi
wylis orTqlis raodenobas, meore _ haeris orTqliT gaJRenTvis xarisxs, xolo
mesame _ miuTiTebs SesaZlebeli aorTqlebis sidideze.
raionSi haeris sinotivis maCveneblebi arc ise maRalia. aRsaniSnavia, rom
haeris wylis orTqliT gajerebisa (absoluturi sinotivis) da misi deficitis
maCvenebelis wliuri msvleloba praqtikulad emTxveva haeris temperaturis wliur
msvlelobas.
raionSi qris yvela mimarTulebis qari, magram gabatonebulia CrdiloeTis,
Crdilo-dasavleTis,
aRmosavleTis,
dasavleTisa
da
samxreT-aRmosavleTis
mimarTulebis qarebi, rac ganpirobebulia mdinareebis xeobebis mimarTulebiT.
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qaris saSualo wliuri siCqare sakmaod maRalia da metsadgur goris
monacemebiT 4,1 m/wm-s aRwevs, xolo qaris saSualo Tviuri maqsimaluri siCqare,
dafiqsirebuli aprilis TveSi cxinvalis metsadguris monacemebiT 5,2 m/wm-s
Seadgens.
elWeqi sakmaod xSiri movlenaa _ 30-45 dRe weliwadSi. calkeul wlebSi
ufro metia da 70-s uaxlovdeba. elWeqi aq umTavresad wlis Tbil periodSi icis
(TveSi 5-12 dRe). iSviaTad elWeqi zamTarSic aRiniSneba.
elWeqisagan gansxvavebiT setyva mxolod wlis Tbil periodSi icis, yvelaze
xSiria mais-ivnisSi. setyvian dReTa ricxvi 1-2 dRes ar aRemateba. calkeul wlebSi
setyva 6-7-jer dafiqsirda.

3. არსებული მდგომარეობა
სალთვისის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი, რომლიც რწყავს მდ.
დიდი ლიახვის და მდ. აღმოსავლეთ ფრონეს შორის მოქცეულ ფართობებს- 9762
ჰა-ს, სათავეს იღებს ქ. ცხინვალში მდ. დიდ ლიახვზე მოწყობილი სათავე
ნაგებობიდან ისევე, როგორც ტირიფონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი.
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, სათვე ნაგებობიდან შეწყდა წყლის
მოწოდება, როგორც ტირიფონის, ასევე სალთვისის მაგისტრალურ არხში.
ცხინვალის სათავე ნაგებობის ალტერნატივად 2009 წელს მსოფლიო ბანკის
პროგრამით აშენდა და 2010 წელს ექსპლოატაციაში შევიდა მეღვრეკისის სატუმბი
სადგური, რომელიც დაჭირხნულ წყალს მიაწვდის ტირიფონის მაგისტრალური
არხის პკ 22+40-ზე, ხოლო სალთვისის მაგისტრალური არხის პკ.39+80-ზე.
სალთვისის მაგისტრალურ არხზე პკ 39+80-ზე მოწყობილია წყალმიმღები და
მეორე აწევის სატუმბი სადგური, რომელიც წყალს ჭირხნის არხის ზედა
ფართობებისათვის ორი მიმართულებით.
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4. საპროექტო გადაწყვეტილებები
-მაგისტრალური არხის პკ. 30+50 -დან პკ.39+50 -მდე მონაკვეთზე არხის კვეთში და ბერმაზე
ამოსული ბუჩქნარი გაიკაფება, მოიჭრება და ამოიძირკვება ხეები, არხის კვეთი
გაიწმინდება ნატანისაგან.
- გაითხრება ტრანშეა არხის მარცხენა ბერმაზე და ჩაიდება, არსებული, მეორე აწევის
სადაწნეო მილსადენი ( D 200 მმ.) 770 მ. და მასზე მიერთებული ახალი (იგივე D 200 მმ.)
მილსადენი.
-ამ მილსადენების გადაბმის ადგილზე და ბოლოში (სულ ორ ადგილას) მოეწყობა
ჰიდრანტი (იხილეთ ნახაზი#13). წყალი ჰიდრანტიდან პირდაპირ ხვდება მრწყველ
გამანაწილებელში.
-სადაწნეო მილსადენზე ტუმბოსთან დამონტაჟდება ნაკადის რელე РДМ-5.
-მაგისტრალური არხის პკ.39+80-დან პკ.40+10-მდე (ჩამქრობი ჭიდან ხიდამდე) მოეწყობა
მონოლითური რკინა ბეტონის მართკუთხა კვეთის არხი ზომით B=4.0 მ. H=2.0 მ.
-მონოლითური ბეტონით შეივსება ხიდის ბურჯზე გაჩენილი ღრმული, ბურჯებზე
ანკერებით ჩამოეკიდება ფოლადის ბადურა და შეილესება ცემენტის დუღაბით, ხიდზე
მოეწყობა ახალი ბორდიურები მოაჯორით.
-მაგისტრალური არხის პკ.40+20-დან (ხიდიდან) პკ.42+80-მდე მოეწყობა იგივე
მონოლითური რკინა ბეტონის მართკუთხა კვეთის არხი, სიგანე B=4 მ-ს თანდათან გადავა
B=3.0 მ-ზე. არხის მარცხენა კედლის ქიმზე მოეწყობა ბაგირის ზღუდარი.

5

6. ფოტომასალა
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7.

ობიექტის დათვალიერების აუცილებელი მოთხოვნა

tenderis
yoveli
monawilisTvis
Sesasrulebeli
samuSaoebis
specifikidan gamomdinare, obieqtis daTvaliereba aucilebeli moTxovnaa.
TiToeuli pretendenti unda gaecnos Sesasrulebel samuSaoTa saxeobebs da
moculobebs, raTa darwmundes, rom mis mier warmodgenili winadadebis
ganakveTebi da erTeuli ganfasebebi moicavs mSeneblobasTan dakavSirebul
yvela xarjs.
kontraqtori organizacia aseve valdebulia
_ mosamzadebel periodSi, sareabilitacio samuSaoebis dawyebamde,
satendero lotiT gansazRvrul zonaSi daazustos sxvadasxva komunikaciebis
trasebi.
_ sareabilitacio qselsa da maTze arsebuli nagebobebis sahaero da
miwisqveSa komunikaciebiT gadakveTis wertilebSi samuSaoTa warmoebis
pirobebi da samuSaoTa grafiki SeaTanxmos maT mflobel (an saeqspluatacio)
organizaciasTan.
_ samSeneblo organizacia valdebulia, sahaero da miwisqveSa
komunikaciebis gadakveTis wertilebSi samSeneblo-samontaJo samuSaoebis
warmoebisas, ganuxrelad daicvas arsebuli samSeneblo normebis da wesebis
agreTve usafrTxoebis moTxovnebi.
_
kontraqtori
organizacia
sakuTari
saxsrebidan
aanazRaurebs,
komunikaciebisTvis mis mier miyenebuli nebismieri saxis zarals.
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