1. ტექნიკური დოკუმენტაცია
1.1. ახალი საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციების სპეციფიკაციები

N

სპეციფიკაციები

ქუჩა, შესახვევი,

ფოტომასალა

ჩიხი, მონაკვეთი
ფერი

მახასიათებელი

ზომა

გარე გამოყენების 2D ლედ ზარი,
220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65,
თამარ მეფის
გზატკეცილი,
1

გეზ-ის
შესასვლელამდე,
ბოძებზე

თბილი
თეთრი &
ლურჯი

თეთრად შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
(PVC) თავზე საცობით), ლედ
მანათობელი სადენი (36
ლედ/1მ.), 1.5 მ სიმძლავრის

3მ x
1,80 მ

კაბელი და შტეფსელი
გარე გამოყენების 2D ლედ ზარი,
220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65,

2

ბაქოს ქუჩა,
ბოძებზე

თბილი
თეთრი &
ლურჯი

თეთრად შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
(PVC) თავზე საცობით), ლედ
მანათობელი სადენი (36
ლედ/1მ.), 1.5 მ სიმძლავრის

3მ x
1,80 მ

კაბელი და შტეფსელი
დეკორატიული კონსტრუქცია,

3

გოგებაშვილის
ქუჩა, ბოძებზე

ლურჯი &

220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65,
თეთრად შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია, ლედ განათება

თეთრი

(თეთრი იზოლირებული სადენი

თბილი

(PVC) თავზე საცობით), ლედ
მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ)
1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

3მ x
2,10 მ

დეკორატიული კონსტრუქცია -

4

რუსთაველის
ქუჩა, ბოძებზე

თეთრი

ანგელოზი საყვირით, 220V/50HZ,
წყალგამძლე, IP 65, თეთრად
შეღებილი მეტალის კონსტრუქ-

თბილი &

ცია, ლედ განათება (თეთრი იზო-

ლურჯი

ლირებული სადენი (PVC) თავზე
საცობით), ლედ მანათობელი
სადენი (36ლედ/1მ.), 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და შტეფსელი

3მ x
2,40 მ

დეკორატიული კონსტრუქცია -

5

ხიმშიაშვილის
ქუჩა, ბოძებზე

თბილი
თეთრი &
ლურჯი

ნაძვის ხე, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი
მეტალის კონსტრუქცია, ლედ
განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცო-

3მ x
1მ

ბით), ლედ მანათობელი სადენი
(36 ლედ/1მ.) 1.5 მ სიმძლავრის
კაბელი და შტეფსელი
დეკორატიული კონსტრუქცია -

6

კაჩინსკების
ქუჩა, ბოძებზე

თბილი
თეთრი &
ლურჯი

ნაძვის ხე, 220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65, თეთრად შეღებილი
მეტალის კონსტრუქცია, ლედ
განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი (PVC) თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი
(36 ლედ/1მ.) 1.5 მ სიმძლავრის
კაბელი და შტეფსელი

3მ x
1მ

დეკორატიული კონსტრუქცია -

7

აეროპორტის
ახალი გზა,
ბოძებზე

ცივი
თეთრი

ფიფქი, 220V/50HZ, წყალგამძლე,
IP65, თეთრად შეღებილი მეტალის კონსტრუქცია, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული
სადენი (PVC) თავზე საცობით),
ლედ მანათობელი სადენი (36
ლედ/1მ.) 1.5 მ სიმძლავრის
კაბელი და შტეფსელი

3მ x
3მ

დეკორატიული კონსტრუქცია,

8

აეროპორტის
შესასვლელი,
ბოძებზე

ცივი
თეთრი

220V/50HZ, წყალგამძლე, IP65,
თეთრად შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
(PVC) თავზე საცობით), ლედ
მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ)
1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

3მ x
3,40 მ

დეკორატიული კონსტრუქცია -

ბარათაშვილის
9

ქუჩის
მონაკვეთი

თეთრი
თბილი &
ლურჯი

ანგელოზები საყვირით,
220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65,
თეთრად შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
(PVC) თავზე საცობით) ლედ
მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ), 1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

4მx1
მ

დეკორატიული კონსტრუქცია,

10

ზ. გორგილაძის
ქუჩა, ბოძებზე

ცივი
თეთრი

220V/50HZ, წყალგამძლე, IP65,
თეთრად შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
(PVC) თავზე საცობით), ლედ
მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ)
1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

3მ x 1
მ

დეკორატიული კონსტრუქცია -

11

პუშკინის ქუჩა,
ბოძებზე

ლურჯი &
თეთრი &
იასამნისფერი

ლედ ნაძვის ხის სათამაშო,
220V/50HZ, წყალგამძლე, IP 65,
თეთრად შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
(PVC) თავზე საცობით), ლედ
მანათობელი სადენი (36 ლედ/1მ)
1.5 მ სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

220V/50HZ,3D დეკორატიული
თეთრი,

ჭაღი მანათობელი შანდლებით

თეთრი

წყალგამძლე, IP 65, თეთრად

თბილი

შეღებილი მეტალის
კონსტრუქცია.

12

3მ x
1,60 მ

120 სმ
x 100
სმ x
100 სმ

მ. აბაშიძის
გამზირი
220V/50HZ, დეკორატიული
თბილი
თეთრი

გირლიანდა, გარე გამოყენების,
წყალგამძლე, IP 65, 1.5 მ

10 მ

სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

220V/50HZ,3D დეკორატიული
წითელი
13

ერას მოედანი

ცივი,
კაშკაშა

თაღი, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით), ლედ მანათობელი
სადენი (36 ლედ/მ), გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ.
სიმძლავის კაბელი და შტეფსელი

350 სმ
x 400
სმ

220V/50HZ,3D დეკორატიული

14

შემსყიდველის
მითითებით

ფოტო

ნაძვის ხე სასაჩუქრე ყუთების
ვიზუალით, თეთრად შეღებილი
მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
თავზე საცობით), მაუდის მასალით შეფუთული სასაჩუქრე ყუთები, გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65 1.5 მ სიმძლავის
კაბელი და შტეფსელი

2მ

220V/50HZ, ლამპიონის
თეატრის
15

მიმდებარედ,

თბილი

ნეპტუნის

თეთრი

ქანდაკებასთან

დეკორაცია, თეთრად შეღებილი
მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
თავზე საცობით), ლედ მანათობელი სადენი (36 ლედ /მ), გარე

130 სმ
x 70 სმ

გამოყენების, წყალგამძლე, IP65,
1.5 მ სიმძლავის კაბელი და
შტეფსელი
220V/50HZ, აკრილის დელფინი,

დელფინარიუმი,
16

რუსთაველის

ცისფერი

ქუჩა

თეთრად შეღებილი მეტალის
ჩარჩო, 1200 ცალი ლედ
განათებით, 1.5 მ სიმძლავრის

2მ

კაბელი და შტეფსელი, გარე
გამოყენების, წყალგამძლე IP65
220V/50HZ, 3D დეკორატიული

17

შემსყიდველის
მითითებით

ცივი
თეთრი
ნათება

ბურთი, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
თავზე საცობით), 800 ლედი,
ლედ მანათობელი სადენი (36
ლედ/მ), 15 სმ-იანი ბურთი ცივი
წითელი ნათებით - 2 ცალი, 15
სმ-იანი ბურთი ოქროსფერი - 2
ცალი, 15 სმ იანი იასამნისფერი
ბურთი - 2 ცალი; გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ
სიმძლავის კაბელი და შტეფსელი

1,2 მ

220V/50HZ,3D დეკორატიული

18

შემსყიდველის
მითითებით

ცივი
თეთრი
ნათება

ბურთი, თეთრად შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი
თავზე საცობით) 1400 ლედ ნათებით, ლედ მანათობელი სადენი
(36 ლედ/მ.), 15 სმ-იანი ბურთი

1მ

ცივი წითელი ნათებით - 2 ცალი,
15 სმ-იანი ბურთი ოქ-როსფერი 2 ცალი, 15 სმ იანი იასამნისფერი
ბურთი - 2 ცალი, გარე გამოყენების, წყალგამძლე, IP65, 1.5 მ
სიმძლავის კაბელი და შტეფსელი
220V/50HZ,3D დეკორატიული

19

შემსყიდველის
მითითებით

ფოტო

თოვლის კაცი ( 1 კომპლექტი
შედგება 3 ცალი სხვადასხვა
ზომის ფიგურებისგან), თეთრად
შეღებილი მეტალის ჩარჩო, ლედ
განათება (თეთრი იზოლირებული სადენი თავზე საცობით),
მაუდის მასალით შეფუთული,
გარე გამოყენების, წყალგამძლე,
IP65, 1.5 მ სიმძლავის კაბელი და
შტეფსელი

200 სმ
x 86 სმ

დეკორატიული ლედ კონსტრუქცია - გიგანტური ლედ ბადე ვარსკვლავი, 220V/50HZ, წყალგამ-

კ. გამსახურდიას
ქ. ნინოშვილის
20

ქუჩიდან
რუსთაველის

ცივი
თეთრი

ძლე, IP 65, ლედ განათება
(თეთრი იზოლირებული სადენი

15 მ

(PVC) თავზე საცობით), 1.5 მ

ქუჩამდე

სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

დეკორატიული
21 გირლიანდა
ქოხებისათვის

თბილი
თეთრი

220V/50HZ, დეკორატიული
გირლიანდა, გარე გამოყენების,
წყალგამძლე, IP 65, 1.5 მ
სიმძლავრის კაბელი და
შტეფსელი

20 მ

1.2. ახალი საახალწლო

მანათობელი

კონსტრუქციების

მონტაჟი

და

დემონტაჟი დასაწყობებით
დასახელება

განზომილების
ერთეული

რაოდენობა

საახალწლო აქსესუარი (თამარ მეფის გზატკეცილი)

ცალი

73

საახალწლო აქსესუარი (ბაქოს ქუჩა)

ცალი

40

საახალწლო აქსესუარი (გოგებაშვილის ქუჩა)

ცალი

24

საახალწლო აქსესუარი (რუსთაველის ქუჩა)

ცალი

73

საახალწლო აქსესუარი (ხიმშიაშვილის ქუჩა)

ცალი

68

საახალწლო აქსესუარი (კაჩინსკების ქუჩა)

ცალი

47

საახალწლო აქსესუარი (აეროპორტის ახალი გზა)

ცალი

94

საახალწლო აქსესუარი (აეროპორტის შესასვლელი)

ცალი

14

საახალწლო აქსესუარი (ბარათაშვილის ქუჩა)

ცალი

24

საახალწლო აქსესუარი (ზ. გორგილაძის ქუჩა)

ცალი

125

საახალწლო აქსესუარი (პუშკინის ქუჩა)

ცალი

92

საახალწლო აქსესუარი (მ. აბაშიძის გამზირი)

ცალი

14

საახალწლო აქსესუარი (მ. აბაშიძის გამზირი)

ცალი

600

დეკორატიული წითელი თაღი

ცალი

1

დეკორატიული ნაძვის ხე-"სასაჩუქრე ყუთები"

ცალი

1

დეკორატიული ლამპიონი თეატრის სკვერში

ცალი

8

დეკორატიული აქსესუარი ,,დელფინი"

ცალი

3

დეკორატიული ბურთი (ზომა 1,2 მ)

ცალი

3

დეკორატიული ბურთი (ზომა 1 მ)

ცალი

3

დეკორატიული თოვლის კაცი ფიგურებით

ცალი

1

დეკორატიული ფარდა (15 მ)

ცალი

3

ა) მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ტრანსპორტირებას სამონტაჟო მოედნამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას, მონტაჟს მითითებულ
ადგილას; კაბელის მონტაჟს, კაბელის ბოლოების მომზადება-მიერთებას;
ბ) მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: კონსტრუქციების დემონტაჟს, ავტომანქანაზე დატვირთვას, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირებას
დასაწყობების ადგილამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვასა და დასაწყობებას.

1.3. საახალწლო ნაძვის ხის (აქსესუარებით) მონტაჟი და დემონტაჟი ერას მოედნაზე
ა) საახალწლო ნაძვის ხის მონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ნაძვის ხის კომპლექტის ავტომანქანაზე დატვირთვას, ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილიდან სამონტაჟო
მოედნამდე, ნაძვის ხის კომპლექტის ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას, ნაძვის ხის მონტაჟს;
ბ) საახალწლო ნაძვის ხის მორთვა ევროპის მოედანზე მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს:
ბურთების, კენწეროზე დიდი ვარსკვლავის, კონუსის ფორმის სათამაშოს, ბაფთის, გირლიანდის, ლედ ნათურების ავტომანქანაზე დატვირთვას, ტრანსპორტირებას დასაწყობების
ადგილიდან სამონტაჟო მოედნამდე, მონტაჟს, კაბელის მონტაჟს, კაბელის ბოლოების
მომზადება-მიერთებას; გ) საახალწლო ნაძვის ხის დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის
სამუშაოებს: ნაძვის ხის დემონტაჟს, ნაძვის ხის კომპლექტის ავტომანქანაზე დატვირთვას,

სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილამდე, ნაძვის ხის კომპლექტის
ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას და დასაწყობებას;
დ) საახალწლო ნაძვის ხიდან აქსესუარების დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს:
ბურთების, კენწეროზე დიდი ვარსკვლავის, კონუსის ფორმის სათამაშოს, ბაფთის,
გირლიანდის, ლედ ნათურების დემონტაჟს, ავტომანქანაზე დატვირთვას, სამონტაჟო
მოედნიდან ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილამდე, აქსესუარების ავტომანქანებიდან
ჩამოტვირთვას და დასაწყობებას;

ე) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტრადიციად ქცეული საახალწლო ნაძვის ხის
ანთების რიტუალის შესაძლებლობა.

1.4. საახალწლო ნაძვის ხის მონტაჟი და დემონტაჟი შინდისის გმირების სკვერში
ა) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საახალწლო ნაძვის ხის (7 მ სიმაღლის) კომპლექტის
ავტომანქანაზე

დატვირთვა,

ტრანსპორტირება

დასაწყობების

ადგილიდან

სამონტაჟო

მოედნამ-დე, ნაძვის ხის კომპლექტის ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვა, ნაძვის ხის მონტაჟი;
ბ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საახალწლო ნაძვის ხის არსებული (ძველი) აქსესუარების მონტაჟი შემსყიდველთან შეთანხმებით;
გ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საახალწლო ნაძვის ხის დემონტაჟი, ნაძვის ხის
კომპლექტის ავტომანქანაზე დატვირთვა, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირება დასაწყობების ადგილამდე, ნაძვის ხის კომპლექტის ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვა და დასაწყობება;
დ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საახალწლო ნაძვის ხიდან აქსესუარების დემონტაჟი,
ავტომანქანაზე დატვირთვა, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირება დასაწყობების ადგილამდე, აქსესუარების ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვა და დასაწყობება.

1.5. მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი-დემონტაჟი
სურათი

განთავსების ადგილი

ცალი

გოგებაშვილის ქუჩა, წრიული

4

შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა, წრიული

3

შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა, წრიული

3

კაჩინსკების ქუჩა, წრიული

6

კაჩინსკების ქუჩა, წრიული

4

აეროპორტის ახალი გზა-კუნძულები

11

იუსტიციის სახლთან კუნძული

3

ანბანის კოშკის მოპირდაპირე კუნძული

4

საბაგიროსთან მდებარე კუნძული

4

თამარ მეფის გზატკეცილზე დიდი ოვალური კუნძული

4

თამარ მეფის გზატკეცილზე დიდი ოვალური კუნძული

6

შინდისის გმირების სკვერი

4

შინდისის გმირების სკვერი

1

ერას მოედანი

4

ერას მოედანი

16

ა) მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: ავტომანქანაზე
დატვირთვას, ტრანსპორტირებას დასაწყობების ადგილიდან სამონტაჟო მოედნამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვას, მონტაჟს მითითებულ ადგილას; კაბელის მონტაჟს, კაბელის ბოლოების
მომზადება-მიერთებას;
ბ) მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი მოიცავს შემდეგი ტიპის სამუშაოებს: კონსტრუქციების დემონტაჟს, ავტომანქანაზე დატვირთვას, სამონტაჟო მოედნიდან ტრანსპორტირებას
დასაწყობების ადგილამდე, ავტომანქანებიდან ჩამოტვირთვასა და დასაწყობებას.

1.6. მანათობელი აქსესუარების მონტაჟი
სურათი

კონსტრუქცია

განთავსების ადგილი

ცალი

32×30×20, ცივი

20×20×16, ცივი

სიმაღლე ≥130 სმ,
70 ვ, ცივი

სიმაღლე ≥95 სმ,
78 ვ, ცივი

სიმაღლე ≥95 სმ,
80 ვ, ცივი

140×120×140, ცივი

ერას მოედანი, შინდისის გმირების
სკვერი ლერმონტოვის ქუჩის
მიმდებარედ

H195D120, ცივი

H95D75, ცივი

83

H95D115, ცივი

ა) მიმწოდებელმა გაფორმება კონკრეტულ შემთხვევაში (მანათობელი კონსტრუქციების
ადგილის

განსაზღვრა,

რაოდენობა

და

სხვა)

უნდა

განახორციელოს

შემსყიდველ

ორგანიზაციასთან შეთანხმებით.

1.7. სკვერების გაფორმება მანათობელი აქსესუარებით
სურათი

კონსტრუქცია

განთავსების ადგილი

ცალი

ქუჩის განათების ლამპიონის თავზე
ილუმინირებული შადრევანი, სიმაღლე 3
მ, დამზადებული შუქდიოდებით, ფერი
„შამპანური“

ფასადის განათების 12 ილუმინირებული
ყვავილი, დიამეტრი 50 სმ, დამზადებული შუქდიოდებით, ფერი
„შამპანური“, დამაგრებული ღერძებზე,
სხვადასხვა ზომის
მედეას ქანდაკების სვეტის თავზე
მანათობელი გირლიანდები თეთრი
ფერის

6 მაისის პარკი - 30 ცალი; კახაბრის
საჯარო სკოლა - 5 ცალი; ფ.
ხალვაშის ქ. N330 – 10 ცალი;
მახინჯაურის სკვერი - 5 ცალი;
გონიო - 5 ცალი; ე.წ. „ბონის“
კულტურის სახლი - 1 ცალი; ბნქ,
N23 საჯარო სკოლა - 2 ცალი; N28
საჯარო სკოლა - 2 ცალი; გ. ტაბიძის
სკვერი - 5 ცალი; ჯავახიშვილის
N70 - 4 ცალი; ინასარიძის N10 - 3
ცალი; ზ. გამსახურდიას N38 - 1
ცალი; წმ. ბარბარეს სკვერი
(რუსთაველის ქ.)
- 20 ცალი; დელფინარიუმი - 1
ცალი

1.8. გირლიანდების მონტაჟი
N

განთავსების ადგილი

1

წრიული ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში საბაგირო გზასთან

2

წრიული ჭავჭავაძისა და ბარათაშვილის ქუჩების კვეთაში

3

წრიული შ. ხიმშიაშვილისა და კაჩინსკების ქუჩების კვეთაში

4

წრიული კაჩინსკების ქუჩაზე

5

წრიული კაჩინსკებისა და ელიავას ქუჩების კვეთაში

ცალი

200

94

1.8. ქუჩების გაფორმება საახალწლო აქსესუარებით ბოძებზე
სურათი

კონსტრუქცია

სურათი

კონსტრუქცია

PLO18, ბოძის
კონსტრუქცია,
სანათურებით 65
ვტ, H-3 მ. W-1.2 მ.

PLO20B, ბოძის
კონსტრუქცია,
ლურჯი, დიდი
ზომის, 4 ლენტით,
5 2ვტ, H-3 მ. W-1.13
მ.
PLO20R, ბოძის
კონსტრუქცია,
წითელი, დიდი
ზომის, 4 ლენტით,
52 ვტ, H-3 მ.
W-1.13 მ.
PLO16R, ბოძის
კონსტრუქცია,
წითელი, გვერდზე
გირლიანდითა და
სანათურებით 88
ვტ, H-2.13 მ.
W-0.92 მ.

3,00 მ × 2,50 მ

1,20 მ × 2,50 მ

2,00 მ × 3,20 მ

3,50 მ × 2,50 მ

PLO15R, ბოძის
კონსტრუქცია,
ნაძვი, ლურჯი, 75
ვტ, H-2.45 მ.
W-1მ.

PLO11R,
მანათობელი ნაძვი 4
ვარსკვლავით, 88 ვტ,
H-2.5მ.
W-0.92მ.

PLE005 კოლიე, 31
ვტ, H-1.6 მ.
W-0.93 მ.

2,20 მ × 0,80 მ

3,00 მ × 2,00 მ

ლოკაცია

ცალი

ტბელ აბუსერიძის გზაგამყოფი (გრიბოედოვიდან აღმაშენებლის წრიულამდე)

76

ბაგრატიონის ქუჩის გზაგამყოფი (აეროპორტის გზატკეცილიდან შავშეთის ქუჩამდე)

262

ერისთავის ქუჩის გზაგამყოფი (შავშეთიდან მაიაკოვსკის წრიულამდე)

68

წერეთლის ქუჩის გზაგამყოფი (ბარათაშვილის წრიულიდან იმედაშვილამდე)

22

ჭავჭავაძის ქუჩის გზაგამყოფი (ბარათაშვილის წრიულიდან 26 მაისის ქუჩამდე)

32

ფიროსმანის ქუჩის გზაგამყოფი (ჯავახიშვილიდან ხახუტაიშვილის ქუჩამდე)

70

გრიბოედოვის ქუჩა (რუსთაველიდან ტბელ აბუსერიძის ქუჩამდე)

25

ლერმონტოვის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

18

თაყაიშვილის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

18

ს. ხიმშიაშვილის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

17

ჰ. აბაშიძის ქუჩა (6 მაისის პარკიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

16

მელიქიშვილის ქუჩა (ნინოშვილიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

58

26 მაისის ქუჩა (რუსთაველიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

24

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა (ნინოშვილიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

25

ლუკა ასათიანის ქუჩა (რუსთაველიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

19

დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა (ნინოშვილიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე)

24

კობალაძის ქუჩა (ხიმშიაშვილიდან აღმაშენებლის წრიულამდე)

32

ხახუტაიშვილის ქუჩა

14

შარტავას ქუჩა (იუსტიციის სახლიდან ბაგრატიონის წრიულამდე)

110

ლეონიძის ქუჩა (ხახულის ქუჩიდან შარტავას ქუჩამდე

25

კლდიაშვილის ქუჩა

12

მარჯანიშვილის ქუჩა

8

აეროპორტის გზატკეცილი (აღმაშენებლის წრიულიდან აეროპორტის წრიულამდე)

145

მაიაკოვსკის ქუჩა

80
სულ

1200

1.10. მანათობელი კონსტრუქციების შეკეთება
ა) მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს შემდეგი მანათობელი კონსტრუქციების შეკეთება
(გირლიანდის დემონტაჟი, კონსტრუქციების შეკეთება-შეღებვა, გირლიანდის მონტაჟი):
კონსტრუქცია

3,00 მ × 2,50 მ

1,20 მ × 2,50 მ

2,00 მ × 3,20 მ

3,50 მ × 2,50 მ

2,20 მ × 0,80 მ

3,00 მ × 2,00 მ

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, შემსყდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მიმწოდებელმა უნდა
განახორციელოს ანალოგიური სამუშაოები სხვა კონსტრუქციებზეც.

1.11. გირლიანდების დახვევა ხეებზე
N

განთავსების ადგილი

ცალი

1

კ. გამსახურდიას ქუჩა რუსთაველის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე

1000

2

ბარათაშვილის ქუჩა ერას მოედნიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე

1000

სულ

2000

1.12. გირლიანდების მონტაჟი პალმებზე
N

განთავსების ადგილი

1

რუსთაველის ქუჩა (60 ც. მაღალი პალმა)

ცალი
900

1.13. გირლიანდების მონტაჟი ფასადებზე
N

განთავსების ადგილი

ცალი

1

საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობა

220

2

ყოფილი N1 აფთიაქის შენობა

120

3

ბარათაშვილის N8

80

4

მ. აბაშიძის გამზირი N27-29

260

5

6 მაისის პარკის კოლონადები

70

6

მახინჯაურის პარკი

100

7

ფ. ხალვაშის N330

40

8

ე.წ. „ბონის“ კულტურის სახლი

30

9

ბ.ნ.ქ. N23 საჯარო სკოლის შენობა

15

10

გონიო

130

11

კახაბრის საჯარო სკოლის შენობა

25

12

N28 საჯარო სკოლის შენობა

30

13

ტაბიძის სკვერი

60

14

ჯავახიშვილის N70

80

15

ინასარიძის N10

70

16

ზ. გამსახურდიას N38

30

17

წმ. ბარბარეს სკვერი (რუსთაველის ქუჩა)

100

18

ფლაგშტოკები (სანაპირო)

60

19

კ. გამსახურდიას N11

110

20

კ. გამსახურდიას N8

150

21

კ. გამსახურდის N25

80

22

ლ. ასათიანის N25

100

23

დელფინარიუმი

40
სულ

2000

1.14. გირლიანდების მონტაჟი მოაჯირებსა და წრიულებზე
N

განთავსების ადგილი

ცალი

1

თამარ მეფის გზატკეცილის, ბაქოს ქუჩის, გოგებაშვილის ქუჩის, რუსთაველის
ქუჩის, შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის გზაგამყოფები

2200

1.15. არსებული საახალწლო აქსესუარების და მანათობელი კონსტრუქციების დემონტაჟი:
მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს ყველა დამონტაჟებული საახალწლო მანათობელი კონსტრუქციის, საახალწლო აქსესუარის, გირლიანდის დემონტაჟი, ტრანსპორტირება და დასაწყობება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საწყობში: აეროპორტის გზატკეცილი N257.

1.16. დამატებითი პირობები:
ა) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დამონტაჟებული საახალწლო ნაძვის ხეების, საახალწლო აქსესუარების, მანათობელი აქსესუარებისა და კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა
მათ დემონტაჟამდე;
ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია ხარვეზების (მოქმედი კონსტრუქციის დაზიანება, ნათურის,
გირლიანდის მწყობრიდან გამოსვლა, ჩაქრობა და სხვა) აღმოჩენის შემთხვევაში მოახდინოს
მათი აღმოფხვრა. ხარვეზების გამოსწორება უნდა მოხდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ

წერილობითი ან/და სიტყვიერი ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (ელ.ფოსტა, მობ.
ტელეფონი და სხვა) მიმართვიდან არაუგვიანეს 24 საათის განმავლობაში. თუ ამ პერიოდში
მიმწოდებლის მიერ არ განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება, მას დაეკისრება პირგასამტეხლო
სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;
გ) მიმწოდებელმა დემონტაჟის შემდეგ უნდა უზრუნველყოს შემდგომი გამოყენებისათვის ვარგისი, ასევე დაზიანებული (რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას შემდგომში გამოყენების შესაძლებლობით) და შემდგომში გამოსაყენებლად უვარგისი ყველა საახალწლო აქსესუარის რაოდენობრივი ჩამონათვალის წარმოდგენა;

დ) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ყველა დაზიანებული, მაგრამ რემონტს დაქვემდებარებული და შემდგომი გამოყენებისათვის ვარგისი საახალწლო აქსესუარის შეკეთება;
ე) მიმწოდებელმა მონტაჟისა (საახალწლო ნაძვის ხეების, საახალწლო აქსესუარების, მანათობელი აქსესუარებისა და კონსტრუქციების განთავსება) და დემონტაჟის სამუშაოები უნდა
განახორციელოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით მისი მითითების საფუძველზე;

ვ) მიმწოდებელი ვალდებულია, დემონტაჟის შემდეგ ნაძვის ხეებისა და ყველა საახალწლო აქსესუარის დასაწყობება განახორციელოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საწყობში მისამართზე: აეროპორტის გზატკეცილი N257.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) სამუშაოები განახორციელოს უსაფრთხოების წესებს სრული დაცვით;
ბ) სამუშაოების შესრულების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებს და ნორმებს.

