საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტს, გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის მუნიციპალიტეტებს
შორის შეთანხმება - №11 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოების, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, გორის,
ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოების მრავალწლიანი
ერთობლივი შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ
ქ. თბილისი
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის 11 პუნქტის და „ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14
ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (შემდგომში - დეპარტამენტი), წარმოდგენილი დეპარტამენტის თავმჯდომარის
მოადგილის ალექსანდრე თევდორაძის სახით, გორის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის
კონსტანტინე თავზარაშვილის, ქარელის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქარელის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა
გულიაშვილის, ხაშურის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი გურასპაშვილის,
კასპის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი კასპის მუნიციპალიტეტის მერის მანუჩარ მერებაშვილის, ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან ლიპარტიას, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ნიკოლოზ თოფურიძის, საჩხერის
მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბენიამენ ფალავანდიშვილის და მცხეთის
მუნიციპალიტ,ი წარმოდგენილი მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი კაპანაძის სახით ვთანხმდებით, რომ:
1. ერთობლივი ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელდება №11 ზონაში (№11 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების ჩამონათვალი დანართი N4-ის სახით თან ერთვის ამ შეთანხმებას) არსებული საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას,
აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის
მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების (საავტომობილო გზების
ჩამონათვალი დანართი N5-ის სახით თან ერთვის ამ შეთანხმებას) მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული
სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე შეთანხმების დანართების - N1; N2; N3; ასევე, თანდართული ტექნიკური დავალების
შესაბამისად.
2. „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის შესაბამისად, დეპარტამენტი
უზრუნველყოფს ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელებას.
3. ანგარიშსწორების პირობების და შესყიდვის ობიექტის მიწოდების წესი განისაზღვრება
შემსყიდველ
ორგანიაზაციასა და მიმწოდებელს შორის ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. ამასთან,
ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო
დღის ვადაში.
4. შესყიდვის განხორციელების პირობაა სამუშაოების განხორციელება მრავალწლიანი ერთობლივი შესყიდვის
საშუალებით ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში.
5. მოცემული შესყიდვის ფარგლებში, პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 72 351,99 (სამოცდათორმეტი ათას სამას ორმოცდათერთმეტი ლარი და ოთხმოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარს, ხოლო შესყიდვის ობიექტის
სახელშეკრულებო ღირებულება დეპარტამენტისთვის შეადგენს 20 000 000 (ოცი მილიონი) ლარს, გორის
მუნიციპალიტეტისთვის - 10 000 (ათი ათასი) ლარს, ქარელის მუნიციპალიტეტისთვის - 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარს,
ხაშურის მუნიციპალიტეტისთვის - 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარს, კასპის მუნიციპალიტეტისთვის - 5 200 (ხუთი ათას
ორასი) ლარს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის - 20 000 (ოცი ათასი) ლარს, ხარაგულის მუნიციპალიტეტისთვის 100 000 (ასი ათასი) ლარს, საჩხერის მუნიციპალიტეტისთვის - 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარს და მცხეთის
მუნიციპალიტეტისთვის - 175 000 (ას სამოცდათხუთმეტი ათასი) ლარს.
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6. წინამდებარე შეთანხმებას ვეთანხმებით და ხელმოწერით ვადასტურებთ:

დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე:

Aleksandre
Tevdoradze

Digitally signed by Aleksandre
Tevdoradze
Date: 2019.02.26 18:52:12 +04'00'

ალექსანდრე თევდორაძე

signed by Konstantine Tavzarashvili
გორის მუნიციპალიტეტის მერი: Konstantine Tavzarashvili Digitally
კონსტანტინე თავზარაშვილი
Date: 2019.02.25 18:31:16 +04'00'

Zaza
Guliashvili

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერი:

Giorgi
Guraspashvili

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი:
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერი:

Manuchar
Merebashvili

კასპის მუნიციპალიტეტის მერი:

Digitally signed by Zaza Guliashvili
DN: cn=Zaza Guliashvili,
serialNumber=43001000867,
o=Citizen, c=GE
Date: 2019.02.22 18:07:58 +04'00'

Digitally signed by Giorgi
Guraspashvili
Date: 2019.02.25 12:29:30
+04'00'

Digitally signed by Manuchar
Merebashvili
Date: 2019.02.26 15:46:33 +04'00'

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერი:
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი:
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერი:

Beniameni
Palavandishvili

Giorgi
Kapanadze

ზაზა გულიაშვილი
გიორგი გურასპაშვილი
ლევან ლიპარტია
მანუჩარ მერებაშვილი
ნიკოლოზ თოფურიძე

Digitally signed by Beniameni
Palavandishvili
Date: 2019.02.25 17:59:57 +04'00'
Подписано цифровой
подписью: Giorgi Kapanadze
Дата: 2019.02.25 15:21:16
+04'00'

ბენიამენ ფალავანდიშვილი
გიორგი კაპანაძე
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ტექნიკური დავალება
შესყიდვის ობიექტი
№11 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის
შენახვის სამუშაოები, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის
მიმდებარედ, გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის
მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე
შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.
1. №11 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის
შენახვის სამუშაოები
1.1

სამუშაოთა შემადგენლობა

1. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში;
2. შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკაცია განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N2-ში;
3. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების
სრულად დაკვეთის შესახებ.

1.2

სამუშაოს შესრულების ვადა

1. სამუშაოების მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 კალენდარული თვე.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წერილობითი
დავალებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.3

სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

1. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის შესაბამის გამოყენებაზე, სამუშაოების
დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის
პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალისთვის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები
გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:
 სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა, დამცავი ბარიერების და გამაფრთხილებელი ნიშნების და შუქნიშნების დაყენება. საჭიროების
შემთხვევაში უზრუნველყოს მესიგნალეებით.
 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
 მინიმუმამდე დაიყვანოს ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუ-ყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან,
მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.;
 სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

1.4

სამუშაოთა წარმოება

1. შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების
შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ
აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალის და შესრულებული სამუშაოების
(ასფალტბეტონის, ცემენტობეტონის, ღორღი, ქვიშა და სხვა, საფუძვლის დატკეპნის კოეფიციენტის და
დრეკადობის მოდულის განსაზღვრა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება
მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.
2. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების შესრულების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ( არმატურა, ნაგლინი ფოლადი, რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციები,
ლითონის მილები, მინერალური ფხვნილი, პენოპლასტი, ბიტუმი, ცემენტი, საგზაო ნიშნები, ფოლადის ბაგირით
შემოფარგვლა, საღებავი და სხვა) შესაბამისობის და ხარისხის სერთიფიკატები და ბეტონის და ასფალტობეტონის
ნარევების რეცეპტები.
3. მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა
შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

1.5

გეოდეზიური ზედამხედველობა

მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოს მშენებარე ობიექტზე
გეოდეზიური ანათვლების აღება.

1.6

სამუშაოთა წარმოების ნორმატიული დოკუმენტები

1. მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
2. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შესაბამისი დოკუმენტები.

1.7

სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

4. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სპეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების
პირობებით.
5. ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე საზედამხედველო ორგანიზაცია და
მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას
შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა მოცულობების მიღების აქტებში.
6. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი ნორმატიული აქტების
შესაბამისად.
7. საზედამხედველო ორგანიზაცია ყოველი შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია
იხელმძღვანელოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან/და
დეფექტური აქტით და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს წუნდებული და შესაბამისი
ლაბორატორიული დასკვნების არმქონე სამუშაოები.
8. მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს საზედამხედველო ორგანიზაციას, რომელიც თავის მხრივ მას წარუდგენს
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება, შემდეგი
დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: მიღება–ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების
მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ–ფაქტურის გაფორმების
შემდეგ.
9. შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო
საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო აკრედიტირებულ
ლაბორატორიებში.

1.8

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.9

მიმწოდებელს, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების და ზამთრის შენახვის სამუშაოების
შესასრულებლად, უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ქვემოთამოთვლილი დასახელების და რაოდენობის
მანქანა - მექანიზმები:
მანქანა-დანადგარების დასახელება
ბულდოზერი პნევმოთვლებზე
ბულდოზერი მუხლუხებიანი
ავტოგრეიდერი
სატკეპნი
ავტოამწე
ექსკავატორი პნევმოთვლებზე
დანტვირთველი პნევმოთვლებზე
კომბინირებული საგზაო მანქანა
თოვლის როტორულ-შნეკური საწმენდი
ა/ბეტონის საფრეზი დანადგარი
ა/ბეტონის დამგები
ავტოთვითმცლელი
მაღალი წნევით სარეცხი მანქანა
გზის სავალი ნაწილის დასუფთავების „სპეციალური მანქანა“
კალათიანი ავტოკოშკურა
ავტოგუდრონატორი ან ბიტუმის გასაცხელებელი მისაბმელი ქვაბი
მაღალი წნევით სარეცხი დანადგარი
ა/ბეტონის საფარის საჭრელი მოტორხერხი

რაოდენობა
5
2
12
8
1
4
5
25
3
2
2
6
6
3
1
4
3
3

სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

1. მიწოდების ადგილი – N11 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზები, რომელთა ნუსხა განისაზღვრება სატენდერო

დოკუმენტაციის დანართი N4-ის შესაბამისად.
2. ზამთრის პერიოდში მიმწოდებლის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნას 12 საყრდენი პუნქტის მოწყობა:
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზაზე - 7 პუნქტი, გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის ს/გზაზე - 2 პუნქტი,
ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის დახაშური ახალციხე-ვალეს ს/გზებზე - 3 პუნქტი.

1.10 ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი
წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებული გარე-განათების ქსელის მოვლა-შენახვისა და მასთან დაკავშირებული სხვა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულება მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი
ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის მეშვეობით, რომელიც უნდა მოიცავდეს, მინიმუმ: ენერგეტიკოსს, მაღალი
ძაბვის ქვესადგურის ელექტრიკოსს (უნდა გააჩნდეს უფლებამოსილი უწყების/დაწესებულების მიერ გაცემული
მაღალი ძაბვის ქვესადგურში დაშვების ლიცენზია) და განათების სისტემის კომპიუტერული მართვის
სპეციალისტს.

2. სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, გორის,
ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში
შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან
დაკავშირებული სამუშაოები
2.1. სამუშაოთა შემადგენლობა
1. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში,
სადაც მონიშნულია იმ სამუშაოების ჩამონათვალი, რომლებიც გამოყენებული იქნება სტიქიური მოვლენების
შედეგების ლიკვიდაციისას, გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის
მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე
შეკეთებისათვის;
2. შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკაცია განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-ში;
3. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
სამუშაოების
შესრულების
ვადაში
ხარჯთაღრიცხვით
(პრეისკურანტით)
გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დაკვეთის შესახებ.

2.2. სამუშაოს შესრულების ვადა
1. სამუშაოების მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 კალენდარული თვე.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს მუნიციპალიტეტის დავალების (მათ შორის, ზეპირი და
სატელეფონო) მიღებიდან შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, რომლის თაობაზეც,
დავალების გამცემი პირის მიერ შედგება დავალების გაცემის ოქმი, რომელიც დადასტურებული უნდა იქნეს
შესაბამისი პირების ხელმოწერით.

2.3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა
1. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის შესაბამის გამოყენებაზე, სამუშაოების
დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის
პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალისთვის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები
გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:
 სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა, დამცავი ბარიერების და გამაფრთხილებელი ნიშნების და შუქნიშნების დაყენება. საჭიროების
შემთხვევაში უზრუნველყოს მესიგნალეებით.
 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
 მინიმუმამდე დაიყვანოს ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან,
მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.;
 სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

2.4. სამუშაოთა წარმოება
1. შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების
შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო
სპეციალიზირებულ
აკრედიტირებულ
ლაბორატორიაში
ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალის და
შესრულებული სამუშაოების (ღორღი, ქვიშა და სხვა, საფუძვლის დატკეპნის კოეფიციენტის და დრეკადობის

მოდულის განსაზღვრა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება მათი
გამოყენების ვარგისიანობაზე.
2. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების შესრულების პროცესში
მიმწოდებელი ვალდებულია
წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ( არმატურა, ნაგლინი ფოლადი, რკინაბეტონის ანაკრები
კონსტრუქციები, ლითონის მილები, მინერალური ფხვნილი, პენოპლასტი, ბიტუმი, ცემენტი, საგზაო ნიშნები,
ფოლადის ბაგირით შემოფარგვლა, საღებავი და სხვა) შესაბამისობის და ხარისხის სერთიფიკატები და ბეტონის
და ასფალტობეტონის ნარევების რეცეპტები.
3. მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა
შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

2.5. გეოდეზიური ზედამხედველობა
მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოს ობიექტზე გეოდეზიური
ანათვლების აღება.

2.6. სამუშაოთა წარმოების ნორმატიული დოკუმენტები
1. მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
2. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შესაბამისი დოკუმენტები.

2.7. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი
1. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სპეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების
პირობებით.
2. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი ნორმატიული აქტების
შესაბამისად.
3. საზედამხედველო ორგანიზაცია ან/და მუნიციპალიტეტი ყოველი შესრულებული სამუშაოების მიღებისას
ვალდებულია იხელმძღვანელოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ან/და დეფექტური აქტით და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით. არ მიიღოს
წუნდებული და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნების არმქონე, სამუშაოები.
4. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება, შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა #2) და მისი თანხმხლები
დოკუმენტაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შემსყიდველი ორგანიზაციის ან/და ზედამხედველის მიერ
დადასტურების შემდგომ.
5. შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო
საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო აკრედიტირებულ
ლაბორატორიებში.

2.8. სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი
მიწოდების ადგილი – გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზები, რომელთა ნუსხა განისაზღვრება სატენდერო
დოკუმენტაციის დანართი N5-ის შესაბამისად.

დანართი N1
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (პრეისკურანტი)
პრესიკურანტის
სავარაუდო
ღირებულება
(არაუმეტეს,
ლარი)

პრესიკურანტის
საბოლოო
ღირებულება
(ლარში)
5

#

სამუშაოს დასახელება

განზომილების
ერთეული

1

2

3

4

miwis vakisi

1
1

gverdulebze qviSa-xreSovani masalis damateba da
datkepna

m3

26.64

2

balaxis gaTibva

m2

0.03

3

gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatanebis
mogroveba greideriT, datvirTva da gatana nayarSi

m3

10.63

4

gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatanebis
mogroveba xeliT, datvirTva da gatana nayarSi

m3

33.14

5

kiuvetebis gawmenda xeliT adgilze gadayriT

m3

17.33

m3

10.63

m3

33.14

m3

10.00

m3

44.99

10 CamonaSlis gawmenda adgilze gadayriT

m3

3.58

11 CamonaSalis gawmenda nayarSi gataniT

m3

12.51

6
7
8
9

kiuvetebis gawmenda greideriT, datvirTva da gatana
nayarSi
kiuvetebis gawmenda xeliT, datvirTva da gatana
nayarSi
kiuvetebis gawmenda eqskavatoriT, datvirTva da
gatana nayarSi
milebis gawmenda xeliT, adgilze gadayriT

12

kldovani qanebis burRva-afeTqeba da adgilze
gadayra

m3

20.13

13

ferdobebidan lodebis Camowmenda mekldeurebis
meSveobiT

m2

13.12

kldovani qanebis damuSaveba eqskavatorze
damontaJebuli pnevmoCaquCiT

m3

13.74

15 lodebiT miwis vakisis gamagreba

m3

40.69

16 gabionebis mowyoba

m3

105.27

17 liTonis milis mowyoba d=1.0m sisqe 12mm

grZ.m.

980.70

18 liTonis milis mowyoba d=0.7m sisqe 8mm

grZ.m.

481.32

19 liTonis milis mowyoba d=0.5m sisqe 8mm

grZ.m.

336.85

20 liTonis milis mowyoba d=1.5m sisqe 12mm

grZ.m.

1451.51

21 rkinabetonis milis mowyoba d=1m

grZ.m.

444.83

22 rkinabetonis milis mowyoba d=0.5m

grZ.m.

255.70

23 rkinabetonis milis mowyoba d=1.5m

grZ.m.

615.38

24 rkinabetonis milis mowyoba d=2m

grZ.m.

797.00

25 kedlis da sxva elementebis mowyoba rkinabetoniT

m3

589.83

26 kedlis da sxva elementebis mowyoba betoniT

m3

252.24

14

2

xelovnuri nagebobebi

27

liTonis moajiris da sxva liTonis elementebis
mowyoba

tona

3731.78

28

liTonis moajiris da sxva liTonis elementebis
SeRebva

m2

9.75

m2

29.84

3
29

gzis savali nawili
ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniT sisqiT 4
sm

ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniT sisqiT 5
sm
ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniT or fenad
31
sisqiT 9 sm

m2

34.14

m2

50.83

m2

612.90

m2

10.71

tona

232.12

tona

232.12

m2

14.96

m2

16.46

m2

3.36

m2

3.35

tona

493.31

41 savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT

m3

56.47

savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi
RorRovani gruntiT

m3

25.24

m3

19.09

grZ.m

3.31

grZ.m

6.60

m3

11.97

grZ.m

18.31

30

32 cementobetonis safaris ormouli SekeTeba
33

gacveTili da dabzaruli adgilebis Sesworeba
cxeli a/betonis nareviT sisqiT 3sm

34

gzis deformirebuli da dazianebuli adgilebis
Sevseba cxeli a/betonis nareviT

35
36
37
38
39

Semasworebeli fenis mowyoba cxeli a/betonis
nareviT
gzis safaris sacveTi fenis mowyoba cxeli
a/betonis nareviT sisqiT 4 sm.
trotuaris safuZvlis zeda fenis mowyoba qviSovani
a/betonis nareviT sisqiT 3 sm
savali nawilis erTmagi zedapiruli damuSaveba
(RorRi fraqciiT 8-11 mm)
savali nawilis erTmagi zedapiruli damuSaveba
(RorRi fraqciiT 11-16 mm)

40 ormoebis SekeTeba civi asfaltobetoniT

42

43 Cawyvetili adgilebis Sevseba gruntiT
44

bzarebis Sevseba (sanacia) rezinis an polimeruli
bitumis mastikiT

45 arsebuli bordiuris demontaJi
demontirebuli bordiuris datvirTva
avtoTviTmclelze da gatana nayarSi
demontirebuli bordiuris mowyoba betonis
47
safuZvelze
46

48
49
50
51
52
53

bazaltis axali bordiuris 10X20 mowyoba betonis
safuZvelze
bazaltis axali bordiuris 15X30 mowyoba betonis
safuZvelze
betonis axali bordiuris 10X20 mowyoba betonis
safuZvelze
betonis axali bordiuris 15X30 mowyoba betonis
safuZvelze
safuZvlis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT fr maqs
zoma 0-70mm
safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRiT 0-40 mm
datkepvniT

54 gzebis yoveldRiuri inspeqtireba da mowesrigeba

4

grZ.m

46.05

grZ.m

56.15

grZ.m

28.08

grZ.m

30.91

m3

27.55

m3

32.85

kaci/Tve

1,186.51

raodenoba

309.52

m2

9.75

gzebze moZraobis reJimis regulirebis teqnikuri
saSualebebi

55 moZraobis intensivobis gaTvlebi
56

sagzao niSnebis, xidis moajirebis da liTonis
zRudarebis SeRebva

57

moniSvnis xazTan dasayenebeli drekadi biZkintebis
mowyoba

cali

77.07

58

gverdulze plastmasis saorientacio boZkintebis
mowyoba

cali

74.22

59

liTonis zRudarebis, parapetebis da gzis sxva
elementebis garecxva

m2

1.51

grZ.m

28.17

m2

8.82

62 standartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba

m2

264.65

63 moTuTuebuli dgarebis dayeneba sagzao niSnebisTvis

cali

91.14

dazianebuli liTonis zRudarebis SekeTeba da
aRdgena
betonis parapetebis da betonis sxva nakeTobebis
61
SeRebva

60

arastandartuli zomis axali sagzao niSnebis
dayeneba
moTuTuebuli dgarebis montaJi arastandartuli
65
zomis axali sagzao niSnebisTvis

m2

357.51

t

5275.82

m2

367.94

m2

427.33

m2

5.45

cali

132.93

m3

591.18

grZ/m

116.15

cali

148.21

grZ/m

17.51

deformirebuli foladis bagirovani zRudaris
SekeTeba (gasworeba)

grZ/m

13.94

75 siCqaris SemzRudavi xelovnuri borcvebis mowyoba

grZ/m

143.02

76 saorientacio boZkintebze Suqamrekli afskis gakvra

cali

1.67

kronSteinis (Suqamrekli afskiT) damagreba liTonis
zRudarebze da betonis parapetebze

cali

10.62

cali

669.06

m2

65.98

grZ/m

248.99

64

66 axali sagzao dafebis dayeneba
67

axali sagzao dafebis dayeneba (Cqarosnul
avtomagistralze)

68 sagzao dafebis garecxva
69 kilometris maCvenebeli sagzao niSnebis dayeneba
70 axali rkina-betonis parapetis dayeneba
71 axali liTonis zRudarebis dayeneba
72

foladis bagirovani zRudaris liTonis dgaris
(kvadrati) mowyoba

73 foladis bagirovan zRudarebze bagiris mowyoba
74

77

78 mocimcime gamafrTxilebeli SuqniSanis mowyoba
79 შუქამრეკლი პანელების დაყენება ბეტონის ბარიერებზე.

80

სადრენაჟო მილის მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ
ჰორიზონტალური ბურღითDპოლიეთილებნის Dd=160მმ

81

სადრენაჟო მილის მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ
ჰორიზონტალური ბურღითDპოლიეთილებნსDd=200მმ

82

83

grZ/m

277.41

მიმღები ჭის მოწყობა გამყოფ ზოლში სადრენაჟე
ნაგებობისთვის

m3

1290.95

horizontaluri moniSvna erTkomponentiani sagzao
niSansadebi saRebaviT

m2

9.9

84 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმო პლასტით

m2

34.2

85 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტით

m2

40.01

erTkomponentiani sagzao niSansadebi saRebavis
waSla

m2

0.34

m2

0.82

88 blokis wyobiT kedlis mowyoba

m3

179.08

89 aguris wyobiT kedlis mowyoba

m3

317.66

m2

42.86

91 kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT

m2

13.66

92 kedlis SeRebva saRebaviT

m2

5.29

saaTi

22.16

86

87 თერმო პლასტის ძველი საღებავის წაშლა

5

90

6

gzis kuTvnilebis keTilmowyoba

saxuravis mowyoba metalokramitiT (xis
molartyvaze)

aramoculobiTi samuSaoebi

93 amwe manqanis muSaoba saavtomobilo svlaze 6.3 t

94 amwe manqanis muSaoba saavtomobilo svlaze 10 t

saaTi

45.28

95 greideris muSaoba saSualo

saaTi

45.28

96 greideris muSaoba mZime

saaTi

57.51

97 eqskavatoris muSaoba 0.5 მ3

saaTi

60.46

98 eqskavatoris muSaoba 0.65 მ3

saaTi

68.94

99 eqskavatoris muSaoba 1 მ3

saaTi

84.16

100 avtodamtvirTvelis muSaoba

saaTi

43.07

101 buldozeris muSaoba 108 ცხ.ძ

saaTi

38.19

102 buldozeris muSaoba 180 ცხ.ძ

saaTi

71.81

103 avtoTviTmclelis muSaoba 7 ტ

saaTi

26.08

104 avtoTviTmclelis muSaoba 15 ტ

saaTi

40.19

saaTi

34.92

saaTi

56.05

107 kavSirgabmulobis uzrunvelyofa

Tve

590.0

108 sezonuri (arazamTris) morigeoba

kaci/cvla

77.38

cali

33.71

gzis savali nawilis dasufTaveba specialuri
manqaniT
gzis savali nawilis dasufTaveba specialuri
106
kombinirebuli manqaniT
105

7

gzispira nargavebis movla-Senaxva

109 xmeli da amortizirebuli xeebis moWra

110 xis gadabelva varjamde

cali

4.42

111 xis sxvla-formireba

cali

4.42

112 ekal-bardebis da buCqebis gaCexva

m2

0.09

113 gamyof zolSi nargavebis morwyva

3

m

29.00

114 gamyof zolSi nargavebis formireba (gakreWva)

m2

0.09

kaci/cvla

77.37

zamTris Senaxva

8
115 zamTris morigeoba
116

20%iani qviSa-marilis narevis (fraqcia 0-5) moyra
saval nawilze avtomanqanidan xeliT

tona

125.48

117

20%iani qviSa-marilis narevis (fraqcia 0-5) moyra
saval nawilze meqanizirebuli wesiT

tona

119.71

118 marilis moyra saval nawilze meqanizirebuli wesiT

tona

322.87

qviSis moyra saval nawilze (fraqcia 0-5)
avtomanqaniT (xeliT)

tona

60.13

120 Tovlis wmenda greideriT 150 cxenis Zalamde

saaTi

47.18

119

121

Tovlis wmenda greideriT 150 cxenis Zalaze meti
simZlavriT

saaTi

60.39

122

Tovlis wmenda buldozeriT 170 cxenis Zalamde
simZlavriT

saaTi

62.66

123

Tovlis wmenda buldozeriT 170 cxenis Zalaze meti
simZlavriT

saaTi

75.40

124 Tovlis wmenda rotoriT

saaTi

143.12

125 Tovlis wmenda kombinirebuli sagzao manqaniT

saaTi

68.58

saerTaSoriso mniSvnelobis Tbilisi-senaki-leseliZis
saavtomobilo gzis km 16+000-km 121+000 monakveTze gare
ganaTebis qselis mimdinare SekeTebis (movla-Senaxvis)
samuSaoebi
9

teqnikuri daTvaliereba

“Srederis” tipis sanaTSi gadamwvari naTuris
126
Secvla

cali

253.59

127 “furios” tipis sanaTSi gadamwvari naTuris Secvla

cali

253.59

128 “Srederis” tipis sanaTebis Secvla (naTuriT)

cali

1086.95

129 “furios” tipis sanaTebis Secvla (naTuriT)

cali

1086.95

130

“Srederis” tipis sanaTebis dazianebuli
eleqtronuli nawilebis Secvla axliT

cali

481.68

131

“furios” tipis sanaTebis dazianebuli eleqtronikis
Secvla axliT

cali

481.68

132 LED ტიპის სანათის შეცვლა

cali

1236.64

133 LED ტიპის სანათის ელექტრონიკის შეცვლა

cali

341.50

yovel mesame
dRes

64.47

kaci/Tve

1160.71

cali

47.28

134 6/10 kv. da 0,4 kv. xazis momsaxureba
135

marTvis kompiuteruli sistemis momsaxureba
(dispetCerizacia)

136 maRali Zabvis mcvelis Secvla

137 gare ganaTebis karadis momsaxureba
138

КТП _ 63,10 kv. damiwebis Semowmeba da gazomvebis
Catareba

139 maRali Zabvis transformatoris momsaxureba
140 ganaTebis anZebze damiwebis Semowmeba_gazomva

10

yovel mesame
dRes

64.47

cali

32.48

yovel mesame
dRes
cali

64.47
32.48

0,4 kv qselis avariuli _ aRdgeniTi samuSaoebi

141 moTuTuebuli anZis Secvla

cali

1157.21

142 liTonis anZis Secvla
143 anZis gasworeba

cali
cali

986.50
417.50

144 anZebis fundamentebis mowyoba rk/betoniT

cali

492.44

145 anZis SeRebva da danomvra

cali

120.39

146

dazianebuli АВВГ_1 kabelis Secvla АВВГЗ_1
kabeliT 3*16+1*10

grZ.m

5.00

147

dazianebuli АВВГ_1 kabelis Secvla АВВГЗ_1
kabeliT 3*25+1*16

grZ.m

6.82

148

dazianebuli TviTmzidi izolirebuli sadenis
Secvla axliT 3*25+1*16

grZ.m

6.33

149

dazianebuli dabali Zabvis spilenZis (4X25) kabelis
Secvla

grZ.m

30.39

150 marTvis aparaturis gamocvla

cali

1829.00

151 dazianebuli marTvis aparaturis remonti_montaJi

cali

495.60

gare ganaTebis dazianebuli karadis yuTis Secvla
152
axliT

cali

1872.84

153 gare ganaTebis karadaSi gamTiSvelis Secvla

cali

316.05

154 gare ganaTebis karadaSi magnituri gamSvebis Secvla

cali

411.73

11
155

6/10 kv qselis avariul _ aRdgeniTi samuSaoebi
maRali Zabvis dazianebuli rkina betonis anZis
Secvla

cali

1093.35

maRali Zabvis gadaxrili rkina betonis anZis
gasworeba
dazianebuli sampolusiani РЛНД 3-1_10/200
157
gamaTiSvelis Secvla axliT
dazianebuli РЛНД_1_10.200 gamaTiSvelis Secvla
158
axliT
156

cali

290.95

cali

1868.05

cali

1597.89

159 maRali Zabvis mcvelis Secvla

cali

47.28

160 dazianebuli marTvis aparatis gamocvla

cali

1829.00

161 dazianebuli marTvis aparatis SekeTeba

cali

495.60

162 traversebis gasworeba da montaJi

cali

88.07

163 dazianebuli AC-50 მმ2 sadenis Secvla

grZ.m

2.13

kabeli N2XHF180 tipis

grZ.m

156.25

sakabelo quro

cali

837.24

165 Zalovani transformatoris 25kva Secvla

cali

6721.68

166 Zalovani transformatoris 63kva Secvla

cali

7441.48

167 Zalovani transformatoris koWis gamocvla

cali

1888.00

t

5266.19

preiskurantis
savaraudo
Rirebuleba

72351.99

maRali Zabvis kabelebis
164 dazianebuli monakveTebis
Secvla

168 Zalovani transformatoris zeTis Secvla

შენიშვნა: ყვითელი ფერით მონიშნულია პრეისკურანტის ის პოზიციები, რომლებიც გამოყენებული იქნება სტიქიური
მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთებისათვის

დანართი N2

mimdinare da perioduli SekeTebis samuSaoebis specifikacia
miwis vakisi
1
2

gverdulebze masalis damateba da datkepna
am punqtSi Sedis gverdulebze qviSa-xreSovani narevis damateba, misi daprofileba da datkepna ganz. m3
balaxis gaTibva
am punqtSi Sedis gverdulebsa da kiuvetebSi balaxis gaTibva nayarSi gataniT. ganz. m2
gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatanebis mogroveba greideriT, datvirTva da gatana nayarSi

3

am punqtSi Sedis gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatani gruntis mogroveba greideriT, datvirTva
avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. Mm3
gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatanebis mogroveba xeliT, datvirTva da gatana nayarSi

4

5

6

am punqtSi Sedis gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatani gruntis mogroveba xeliT, datvirTva
avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. Mm3
kiuvetebis gawmenda xeliT adgilze gadayriT
am punqtSi Sedis kiuvetebis gawmenda gruntisagan xeliT, adgilze gadayriT ganzomileba m3.
kiuvetebis gawmenda greideriT, datvirTva da gatana nayarSi
am punqtSi Sedis gruntisagan kiuvetebis gawmenda da Segroveba greideriT, datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana
nayarSi ganz. m3

7

8

9

kiuvetebis gawmenda xeliT, datvirTva da gatana nayarSi
am punqtSi Sedis kiuvetebis gawmenda xeliT, datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. m3
kiuvetebis gawmenda eqskavatoriT, datvirTva da gatana nayarSi
am punqtSi Sedis kiuvetebis gawmenda eqskavatoriT, datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. m3
milebis gawmenda xeliT adgilze gadayriT.
am punqtSi Sedis sadrenaJo milebis gawmenda danaleqebisagan, milebis mimRebi Webis CaTvliT, adgilze gadayriT,
ganzomileba m3.

CamonaSalis gawmenda adgilze gadayriT.
10 am punqtSi Sedis miwis vakisis gawmenda meqanizirebuli wesiT ferdobidan CamonaSali miwisa da qvebisagan, adgilze

11

gadayriT. ganzomileba m3
CamonaSalis gawmenda nayarSi gataniT.
am punqtSi Sedis miwis vakisis gawmenda meqanizirebuli wesiT ferdobidan CamonaSali miwisa da qvebisagan, maTi
datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. m3

kldovani qanebis burRva-afeTqeba da adgilze gadayra
12 am punqtSi Sedis kldovani qanis gafxviereba Spurebis muxtebiT da gafxvierebuli qanis gadayra adgilze

13

14

15
16

meqanizirebuli wesiT. Gganz. Mm3
ferdobebidan lodebis Camowmenda mekldeurebis meSveobiT
am punqtSi Sedis ferdobebidan lodebis Camowmenda mekldeurebis mier. Gganz. m2
kldovani qanebis damuSaveba eqskavatorze damontaJebuli pnevmoCaquCiT
am punqtSi Sedis kldovani qanebis damuSaveba (gafxviereba) eqskavatorze damontaJebuli pnevmoCaquCebiT. Gganz. Mm3
lodebiT miwis vakisis gamagreba
am punqtSi Sedis lodebis
gabionebis mowyoba.

datvirTva, taransportireba da miwis vakisis gamagreba, ganz m3

am punqtSi Sedis miwis samuSaoebi, gabionis

badiis mowyoba da qviT Sevseba,

ganz m3

xelovnuri nagebobebi
17

18

19

20

21

liTonis milis mowyoba d=1.0m
am punqtSi Sedis milis sisqe 12mm transportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
xreSovani masaliT, hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis ukuCayra. ganz grZ.m.
liTonis milis mowyoba d=0.7m
am punqtSi Sedis milis sisqe 8mm transportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
xreSovani masaliT, hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis ukuCayra. ganz grZ.m.
liTonis milis mowyoba d=0.5m
am punqtSi Sedis milis sisqe 8mm transportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
xreSovani masaliT, hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis ukuCayra. ganz grZ.m.
liTonis milis mowyoba d=1.5m
am punqtSi Sedis milis sisqe 12mm transportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
xreSovani masaliT, hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis ukuCayra. ganz grZ.m.
rkinabetonis milis mowyoba d=1m
am punqtSi Sedis milis seqciebis tranportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
xreSovani masaliT, milis seqciebze da seqciebs Soris Sesabamisi hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis
ukuCayra. ganz grZ.m
rkinabetonis milis mowyoba d=0.5m

22

am punqtSi Sedis milis seqciebis tranportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
xreSovani masaliT, milis seqciebze da seqciebs Soris Sesabamisi hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis
ukuCayra. ganz grZ.m

rkinabetonis milis mowyoba d=1.5m
am punqtSi Sedis milis seqciebis tranportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
23
xreSovani masaliT, milis seqciebze da seqciebs Soris Sesabamisi hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis
ukuCayra. ganz grZ.m
rkinabetonis milis mowyoba d=2m
am punqtSi Sedis milis seqciebis tranportireba, qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba
24
xreSovani masaliT, milis seqciebze da seqciebs Soris Sesabamisi hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis
ukuCayra. ganz grZ.m
kedlis da sxva elementebis mowyoba rkinabetoniT
25 am punqtSi Sedis qvabulis damuSaveba, xreSovani sagebis mowyoba, kedlis (an sxva elementebis) saZirvlis, tanis
mowyoba monoliTuri betoniT, hidroizolacia da sxva Tanmdevi samuSaoebi, gruntis ukuCayra. ganz m3
kedlis da sxva elementebis mowyoba betoniT
26 am punqtSi Sedis qvabulis damuSaveba, xreSovani sagebis mowyoba, kedlis (an sxva elementebis) saZirkvlis, tanis
mowyoba
27
28

cementobetonis

nareviT, hidroizolacia da sxva Tanmdevi samuSaoebi, gruntis ukuCayra.

ganz m3

liTonis moajirebis da sxva liTonis elementebis mowyoba
am punqtSi Sedis liTonis axali moajirebis da sxva liTonis elementebis mowyoba. ganzomileba t.
liTonis moajirebis da sxva liTonis elementebis SeRebva
am punqtSi Sedis liTonis moajirebis da sxva liTonis elementebis gawmenda da SeRebva ganzomileba m2

gzis savali nawili
ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetonis nareviT sisqiT 4 sm
am punqtSi Sedis dazianebul adgilebSi ormoebis damuSaveba, CaWra xerxiT, amomTvreva dazianebuli asfaltis,
29
narCenebis gatana nayarSi, amosufTaveba, bitumis wacxeba Zirze da wiboebze, cxeli wvrilmarcvlovani a/betonis
narevis dageba. ganz. m2
ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniს nareviT sisqiT 5 sm
am punqtSi Sedis dazianebul adgilebSi ormoebis damuSaveba, CaWra xerxiT, amomTvreva dazianebuli asfaltis,
30
narCenebis gatana nayarSi, amosufTaveba, bitumis wacxeba Zirze da wiboebze, cxeli wvrilmarcvlovani a/betonis
narevis dageba. ganz. m2
ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniს nareviT sisqiT 9 sm
am punqtSi Sedis dazianebul adgilebSi ormoebis damuSaveba, CaWra xerxiT, amomTvreva dazianebuli asfaltis,
31 narCenebis gatana nayarSi, amosufTaveba, bitumis wacxeba Zirze da wiboebze, cxeli wvrilmarcvlovani a/betonis
narevis dageba or fenad, qveda fena msxvilmarcvlovani a/betonis narevi sisqiT 5sm da zeda fena wvrilmarcvlovani
a/betonis narevis sisqiT 4sm. ganz. m2
cementobetonis safaris ormouli SekeTeba
am punqtSi Sedis "ormagi" gaxerxva perimetrze, Semdgom farTobi unda daixerxos 1X1 m zomis kvadratebad, moxdes
maTi damsxvreva eqskavatorze damagrebuli hidroCaquCiT, namsxvrevebis datvirTva avtoTviTmcleleze da
transportireba nayarSi. safuZvlis Semasworebeli fenis mowyoba fraqciuli RorRiT, datkepna vigbrosatkepniT.
Caxerxili waxnagebis gaburRva perimetrze xelis perforatoriT 20 sm-iani bijiT, diametriT 24mm, burRvis sigrZe
32
(siRrme) 60 sm. antikoroziuli safariT dafaruli armaturis Rerebis CasWcalva xvrelebSi. mZime sagzao betonis
(B35) Casxma momzadebul farTobSi, zedapiris damuSaveba Sidawvis Zraviani vibroZeliT, zedapiris saboloo
damuSaveba xelis "uToTi". betonis SeSrobis Semdeg parafinis mofrqveva zedapirze xelis sawamli aparatT. betonis
gamyarebis Semdeg daxerxva sadeformacio nakerisTvis, sadeformacio nakeris amosufTaveba dawnexili haerit,
damuSaveba weboTi, rezinis cawebeba, dafarva bitumis mastikiT.
gacveTili da dabzaruli adgilebis Sesworeba cxeli a/betonis nareviT sisqiT 3sm
am punqtSi Sedis gzis savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan, bitumis emulsiis mosxma da
33
a/betonis safaris gacveTili da dabzaruli adgilebis Sesworeba cxeli wvrilmarcvlovani a/betonis nareviT
sisqiT 3 sm. ganz. Mm2
gzis deformirebuli da dazianebuli adgilebis Sevseba cxeli

asfaltobetonis nareviT

34 am punqtSi Sedis gzis savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan, bitumis emulsiis mosxma da gzis
deformirebuli da dazianebuli adgilebis Sevseba cxeli wvrilmarcvlovani a./betonis nareviT. Gganz.Mtona
Semasworebeli fenis mowyoba cxeli a/betonis nareviT
35 am punqtSi Sedis gzis savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan, bitumis emulsiis mosxma da
Semasworebeli fenis mowyoba cxeli msxvilmarcvlovani a/betonis nareviT. Gganz. tona.
gzis safaris sacveTi fenis mowyoba cxeli a/betonis nareviT sisqiT 4 sm.
am punqtSi Sedis dazianebuli asfaltbetonis safaris mofrezva, datvirTva da gatana nayarSi. gzis savali nawilis
36
dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan, bitumis emulsiis mosxma da sacveTi fenis mowyoba (sisqiT 4sm.) cxeli
wvrilmarcvlovani a./betonis nareviT. Gganz.Mm2
trotuaris safuZvlis zeda fenis mowyoba qviSovani a/betonis nareviT sisqiT 3 sm
37 am punqtSi Sedis trotuaris dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan, bitumis emulsiis mosxma da zeda fenis
mowyoba cxeli qviSovani a./betonis nareviT. Gganz.Mm2
gzis savali nawilis erTmagi zedapiruli damuSaveba (RorRi fraqciiT 8-11 mm)

38 am punqtSi Sedis gzis savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan da erTmagi zedapiruli damuSaveba
bitumis emulsiis gamoyenebiT (RorRi fraqciiT 8-11mm). ganz m2
gzis savali nawilis erTmagi zedapiruli damuSaveba (RorRi fraqciiT 11-16 mm)
39 am punqtSi Sedis gzis savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan da erTmagi zedapiruli damuSaveba
bitumis emulsiis gamoyenebiT (RorRi fraqciiT 11-16mm). ganz m2
ormoebis SekeTeba civi asfaltobetoniT
40

am punqtSi Sedis zamTris periodSi gzis savali nawilis ormouli SekeTeba

civi a./betonis nareviT ganz. tona

savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT
41 am punqtSi Sedis savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT, datkepniT,
ganz m3
savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi RorRovani gruntiT
42
am punqtSi Sedis savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi RorRovani gruntiT (datkepniT)ganz m3
Cawyvetili adgilebis Sevseba gruntiT
43
am punqtSi Sedis Cawyvetili adgilebis Sevseba gruntiT (datkepniT) ganz. m3
bzarebis Sevseba (sanacia) rezinis an polimeruli bitumis mastikiT
44

45
46
47
48
49
50
51

52

am punqtSi Sedis bzarebis gafarToveba-amosufTaveba da Sevseba (sanacia) rezinis an polimeruli bitumis mastikiT
specializirebuli manqana/mowyobilobis saSualebiT. gamoyenebuli masala unda akmayofilebdesASTM D6690 AASHTOm324 normatiul moTxovnebs. gamoyenebuli masalis saorientacio xarji Seadgens 0.25 kg -1 grZiv metrze. ganz. m
arsebuli bordiuris demontaJi
am punqtSi Sedis arsebuli bordiuris demontaJi adgilze dawyobiT, ganz grZivi metri
demontirebuli bordiuris datvirTva avtoTviTmclelze da gatana nayarSi
am punqtSi Sedis demontirebuli bordiuris datvirTva avtoTviTmclelze da gatana nayarSi, ganz. m3
demontirebuli bordiuris mowyoba betonis safuZvelze
am punqtSi Sedis demontirebuli bordiuris mowyoba betonis safuZvelze, ganz. grZ. m.
bazaltis axali bordiuris 10X20 mowyoba betonis safuZvelze
am punqtSi Sedis bazaltis axali bordiuris 10X20 mowyoba betonis safuZvelze, ganz. grZ. m.
bazaltis axali bordiuris 15X30 mowyoba betonis safuZvelze
am punqtSi Sedis bazaltis axali bordiuris 15X30 mowyoba betonis safuZvelze, ganz. grZ. m.
betonis axali bordiuris mowyoba 10X20 betonis safuZvelze
am punqtSi Sedis betonis axali bordiuris 10X20 mowyoba betonis safuZvelze, ganz. grZ. m.
betonis axali bordiuris mowyoba 15X30 betonis safuZvelze
am punqtSi Sedis betonis axali bordiuris 15X30 mowyoba betonis safuZvelze, ganz. grZ. m.
safuZvlis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT fr maqs zoma 0-70mm
am punqtSi Sedis dazianebuli safuZvlis amoWra (nayarSi gataniT) da qviSa-xreSovani nareviT safuZvlis mowyoba
ganz. m3

safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRiT 0-40 mm datkepvniT
53 am punqtSi Sedis dazianebuli safuZvlis amoWra (nayarSi gataniT) da fraqciuli RorRiT safuZvlis mowyoba. ganz.
m3
saavtomobilo gzebis yoveldRiuri inspeqtireba da mowesrigeba
54 am punqtSi Sedis gzebis yoveldRiuri inspeqtireba da mowesrigeba, rac gulisxmobs gzis savali nawilis, gverdulis
da kiuvetebis gawmendas sxvadasxva sagnebisagan, aseve gzis elementebze mcire saxis SekeTebiTi samuSaoebis
Sesrulebas (gzidan wylis mocileba, sagzao niSnebis da boZkintebis gasworeba da sxva).Gganz kaci/Tve
gzebze moZraobis regulirebis teqnikuri saSualebebi
avtotransportis moZraobis intesivobis gaTvla
55 am punqtSi Sedis avtotransportis moZraobis intensivobis ordRiani (48sT.) sadReRamiso gaTvla. Gganzomileba _
raodenoba
sagzao niSnebis, xidis moajirebis da liTonis zRudarebis SeRebva
56 am punqtSi Sedis sagzao niSnebis, dgarebis, xidis moajirebis da liTonis zRudarebis gawmenda da SeRebva saRebaviT
ganz. m2
moniSvnis xazTan dasayenebeli drekadi biZkintebis mowyoba
57 am punqtSi Sedis saval nawilze datal horizontaluri moniSvnis xazTan plastmasis mimmarTveli (drekadi)
boZkintebis mowyoba arsebuli normebis Sesabamisad ganz. cali
gverdulze plastmasis saorientacio boZkintebis mowyoba
58 am pinqtSi SedisqviSa-xreSovani nareviT mowyobil, daprofilebul da datkepnilgverdulebzeplastasissaorientacio
boZkintebis mowyobaarsebuli normebis Sesabamisad, ganz. Cali
59

liTonis zRudarebis, parapetebis da gzis sxva elementebis garecxva

am punqtSi Sedis liTonis zRudarebis, parapetebis da gzis sxva elementebis garecxva, ganzomileba m2.
dazianebuli liTonis zRudarebis SekeTeba da aRdgena
60 am punqtSi Sedis deformirebuli liTonis zRudarebis da dgarebis moxsna, gasworeba-SekeTeba da dayeneba,
ganzomileba grZ./m
betonis parapetebis da betonis sxva nakeTobebis SeRebva
61 am punqtSi Sedis betonis parapetebis da betonis sxva nakeTobebis gawmenda da SeRebva wyalemulsiis saRebaviT.
Gganzomileba m2

62

standartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba
am punqtSi Sedis standartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba Gganzomileba m2
moTuTuebuli dgarebis dayeneba sagzao niSnebisTvis

63 am punqtSi Sedis sagzao niSnebis dgarebis mowyoba, romlis diametri unda iyos 76 mm. kedlis sisqe 2-4 mm-mde dgari
unda iyos moTuTiebuli. Dgari daxSuli unda iyos e.w. "qudiT", rom ar moxdes misi wyliT amovseba.
arastandartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba
64 am punqtSi Sedis arastandartuli zomis (individualuri daproeqtebis) axali sagzao niSnebis dayeneba ganzomileba
m2.
moTuTuebuli dgarebis montaJi arastandartuli zomis axali sagzao niSnebisTvis
65
am punqtSi Sedis sagzao niSnebis dgarebis mowyoba moTuTuebuli liToniT, ganz t
axali sagzao dafebis dayeneba
66 am punqtSi Sedis axali sagzao dafebis (EN12899-1 ან/და ASTM D4956-13 ტიპი III-IV) dayeneba arsebul dgarebze,
ganzomileba m2
Cqarosnul avtomagistralze axali sagzao dafebis dayeneba
67 am punqtSi Sedis Cqarosnul avtomagistralze maRali arekvlis mqone arakalis (EN12899-3 ან/და ASTM D4956-13 ტიპი IXXI) gamoyenebiT damzadebuli axali sagzao dafebis dayeneba. ganz.Mm2
sagzao dafebis garecxva
68 am punqtSi Sedis sagzao dafebis garecxva amwe-kalaTis gamoyenebiT,
ganzomileba m2
kilometris maCvenebeli sagzao niSnebis dayeneba
69
am punqtSi Sedis kilometris maCvenebeli sagzao niSnebis dayeneba axal dgarze ganzomileba cali.
axali rkina-betonis parapetis dayeneba
70
am punqtSi Sedis axali rkina-betonis parapetis SeRebva, transportireba da montaJi; ganzomileba m3
axali zRudarebis mowyoba liTonis ZelebiT
71 am punqtSi Sedis axali zRudarebis (liTonis ZelebiT, cinol-alpoliT dafaruli) transportireba da mowyoba
arsebuli normebiT. ganz grZ. m
foladis bagirovani zRudaris liTonis dgaris (kvadrati) mowyoba
72
am punqtSi Sedis axali bagirovani zRudarebis dgaris transportireba da mowyoba arsebuli normebiT. ganz grZ. m
73
74
75
76
77

78

foladis bagirovan zRudarebze bagiris mowyoba
am punqtSi Sedis axali zRudarebze bagiris mowyoba arsebuli normebiT. ganz grZ. m
deformirebuli foladis bagirovani zRudaris SekeTeba (gasworeba)
am punqtSi Sedis arsebuli foladis bagirovani zRudaris gasworeba arsebuli normebiT. ganz grZ. m
siCqaris SemzRudavi xelovnuri borcvebis mowyoba
am punqtSi Sedis qarxnuli wesiT damzadebuli siCqaris SemzRudavi xelovnuri borcvebis mowyoba (arsebuli
normebis mixedviT). ganzomileba. grZ.m
saorientacio boZkintebze Suqamrekli afskis gakvra
am punqtSi Sedis saorientacio boZkintebze Suqamrekli afskis gakvra. ganz c
liTonis zRudarebze da betonis parapetebze kronSteinebis (Suqamrekli afskiT) damagreba
am punqtSi Sedis betonis parapetebze da liTonis zRudarebze kronSteinebis (Suqamrekli afskiT) (EN12899-1 ან/და
ASTM D4956-13 ტიპი III-IV) damagreba. ganz c
mocimcime gamafrTxilebeli SuqniSanis mowyoba
am punqtSi Sedis mocimcime gamafrTxilebeli SuqniSanis mowyoba (moTuTuebuli dgariT). ganzomileba cali.

შუქამრეკლი პანელების დაყენება ბეტონის ბარიერებზე.
79 am punqtSi Sedis betonis barierebze da liTonis zRudarebze Suqamrekli panelebis (Suqamrekli afskiT) (EN12899-1
ან/და ASTM D4956-13 ტიპი III-IV) damagreba. ganz c
სადრენაჟო მილის მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ ჰორიზონტალური ბურღითDპოლიეთილებნის Dd=160მმ
80 am punqtSi Sedis sadrenaJo polieTilenis milis d-160 mm mowyoba miwis vakisis qveS horinzontaluri burRviT
ganzomileba grZ. m.
სადრენაჟო მილის მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ ჰორიზონტალური ბურღითDპოლიეთილებნსDd=200მმ
81 am punqtSi Sedis sadrenaJo polieTilenis milis d-200 mm mowyoba miwis vakisis qveS horinzontaluri burRviT
ganzomileba grZ. m.
მიმღები ჭის მოწყობა გამყოფ ზოლში სადრენაჟე ნაგებობისთვის
82
am punqtSi Sedis mimRebis Wis mowyoba gamyof zolSi betoniT sadrenaJe nagebobisTvis ganzomileba m3
horizontaluri moniSvna erTkomponentiani sagzao niSansadebi saRebaviT
am punqtSi Sedis mosaniSni zedapiris gasufTaveba da horizontaluri moniSvna erTkomponentiani niSansadebi
83
saRebaviT damzadebuli meTilmeTakrilatis safuZvelze, gaumjobesebuli Suqdamabrunebeli minis burTulakebiT,
zomiT 100-600 mkm. ganzomileba m2
საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმო პლასტით
am punqtSi Sedis mosaniSni zedapiris gasufTaveba da horizontaluri moniSvna Termo plastiT. plastis sisqe ar
84
unda iyos 2,5 mm naklebi. xilvadobis gaumjobesebis mizniT masalas saval nawilze datanisTanave unda moefrqvas
Suqamrekli burTulakebi, zomiT 100-600 mkm. ganzomileba m2
საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტით
am punqtSi Sedis mosaniSni zedapiris gasufTaveba da horizontaluri moniSvna civi plastiT. plastis sisqe ar unda
85
iyos 2,0 mm naklebi. xilvadobis gaumjobesebis mizniT masalas saval nawilze datanisTanave unda moefrqvas
Suqamrekli burTulakebi, zomiT 100-600 mkm. ganzomileba m2

erTkomponentiani sagzao niSansadebi saRebavis waSla
86 am punqtSi Sedis Zveli erTkomponentiani saRebavis waSla specialuri teqnikiT, ise rom ar moxdes gzis safaris
dazianeba. ganz. m2
თერმო პლასტის ძველი საღებავის წაშლა
87 am punqtSi Sedis Zveli plastis saRebavis waSla specialuri teqnikiT, ise rom ar moxdes gzis safaris dazianeba.
ganz. M2

gzis kuTvnilebis keTilmowyoba
88
89
90
91
92

blokis wyobiT kedlis mowyoba
am punqtSi Sedis kedlis mowyoba samSeneblo blokiT, cementobetonis xsnarze ganzomileba m3
aguris wyobiT kedlis mowyoba
am punqtSi Sedis kedlis mowyoba aguriT cementobetonis xsnarze. Gganz. m3M
saxuravis mowyoba metalokramitiT (xis molartyvaze)
am punqtSi Sedis metalokramitis saxuravis da xis molartyvis mowyoba an gamocvla. Gganz. Mm2
kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT
am punqtSi Sedis kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT, ganzomileba m2
kedlebis SeRebva saRebaviT
am punqtSi Sedis

kedlebis SeRebva wyalemulsiis saRebaviT,

ganzomileba m2

aramoculobiTi samuSaoebi
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

106

107

amwe manqanis muSaoba saavtomobilo svlaze 6.3 t
am punqtSi Sedis amwe manqanis muSaoba. ganzomileba sT.
amwe manqanis muSaoba saavtomobilo svlaze 10 t
am punqtSi Sedis amwe manqanis muSaoba. ganzomileba sT.
greideris muSaoba saSualo
am punqtSi Sedis greideris muSaoba. ganzomileba sT
greideris muSaoba mZime
am punqtSi Sedis greideris muSaoba. ganzomileba sT
eqskavatoris muSaoba 0.5 m3
am punqtSi Sedis eqskavatoris muSaoba. Gganz. sT.
eqskavatoris muSaoba 0.65 m3
am punqtSi Sedis eqskavatoris muSaoba. Gganz. sT.
eqskavatoris muSaoba 1 m3
am punqtSi Sedis eqskavatoris muSaoba. Gganz. sT.
avtodamtvirTvelis muSaoba
am punqtSi Sedis avtodamtvirTvelis muSaoba. Gganz. sT.
buldozeris muSaoba 108 cZ
am punqtSi Sedis buldozeris muSaoba. ganzomileba sT.
buldozeris muSaoba 180 cZ
am punqtSi Sedis buldozeris muSaoba. ganzomileba sT.
avtoTviTmclelis muSaoba 7t
am punqtSi Sedis avtoTviTmcleliT tvirTis gadazidva. ganzomileba sT.
avtoTviTmclelis muSaoba 15t
am punqtSi Sedis avtoTviTmcleliT tvirTis gadazidva. ganzomileba sT.
gzis savali nawilis dasufTaveba meqanizirebuli wesiT, specialuri manqaniT
am punqtSi Sedis gzis savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan meqanizirebuli wesiT, `specialuri
manqaniT~. Gganz. MsaaTi
gzis savali nawilis dasufTaveba meqanizirebuli wesiT, specialuri kombinirebuli manqaniT
am punqtSi Sedis Cqarosnul avtomagistralze savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan
meqanizirebuli wesiT, `specialuri kombinirebuli manqaniT~. Gganz.MsaaTi
kavSirgabmulobis uzrunvelyofa
am punqtSi Sedis kontraqtori organizaciis mier departamentis sagzao moZraobis regulirebis ganyofilebasTan
Sesabamisi kavSirgabmulobis uzrunvelyofa. Gganz. Tve.
sezonuri (arazamTris) morigeoba

am punqtSi Sedis sayrden punqtebze meqanizatorebis morigeobis (arazamTris periodSi) xelfasi, rac saSualebas
108 iZleva Ramis nebismier dros moxdes maTi mobilizacia da meqanizmebis gayvana gzebis im monakveTebSi, romlebzec
saWiroa saswrafo gadaudebeli samuSaoebis Catareba eqstremalur situaciebSi avtotransportis Seuferxebeli
moZraobis uzrunvelsayofad. ganzomileba kaci/cvla (cvlaSi igulisxmeba 12 saaTi)

gzispira nargavebi
xmeli da amortizirebuli xeebis moWra
am punqtSi Sedis xmeli da amortizirebuli xeebis adgilmdebareobis gansazRvra koordinatTa sistemaSi (SHP faili)

109 da merqnuli resursis winaswari aRricxvis uwyisis momzadeba. xis moWraze SeTanxmebis Semdgom, xis totebisa da
tanis moWra, merqnuli resursis Sesabamis zomebze daWra (dafirniSeba) da transportireba. saWiroebis SemTxvevaSi
xis Ziris amoZirkva da nayarSi gatana narCenebTan erTad. ganz. cali
xis gadabelva varjamde

am punqtSi Sedis xis totebis gadabelva varjamde da nayarSi transportireba, 8 santimetrze meti diametris totebis

110 gadabelvis SemTxvevaSi, saWiro iqneba xeebis adgilmdebareobis gansazRvra koordinatTa sistemaSi (SHPP faili) da

merqnuli resursis winaswari aRricxvis uwyisis momzadeba. xis gadabelvaze SeTanxmebis Semdgom, gadabelvis
samuSaoebis Catareba, merqnuli resursis Sesabamis zomebze daWra (dafirniSeba) da transportireba, xolo narCenebis
nayarSi gatana. ganz. 1 xe
xis sxvla-formireba
am punqtSi Sedis xis totebis gadabelva varjamde da nayarSi transportireba, 8 santimetrze meti diametris totebis

111 gadabelvis SemTxvevaSi, saWiro iqneba xeebis adgilmdebareobis gansazRvra koordinatTa sistemaSi (SHPP faili) da

merqnuli resursis winaswari aRricxvis uwyisis momzadeba. xis gadabelvaze SeTanxmebis Semdgom, gadabelvis
samuSaoebis Catareba, merqnuli resursis Sesabamis zomebze daWra (dafirniSeba) da transportireba, xolo narCenebis
nayarSi gatana. ganz. 1 xe

112
113
114

ekal-bardebis da buCqebis gaCexva
am punqtSi Sedis gzispira zolSi ekal-bardebis da buCqebis gaCexva, nayarSi gatana. ganz. Mm2
nargavebis morwyva
am punqtSi Sedis nargavebis morwyva sarwyavi manqaniT. Gganz. Mm3
mwvane nargavebis formireba (gakreWva)
am punqtSi Sedis mwvane nargavebis formireba (gakreWva) ganz. Mm2

zamTris Senaxva
zamTris morigeoba
115

am punqtSi Sedis sayrdeni punqtis meqanizatorebis, muSebis da sxva personalis morigeobis xelfasi, rac saSualebas
iZleva dRe-Ramis nebismier dros moxdes maTi mobilizacia da gayvana gzebis im monakveTebSi, romlebic Tovlcvenisa
da lipyinulis gamo moiTxoven dauyovnebliv gawmendas. ganzomileba kaci/cvla (cvlaSi igulisxmeba 12 saaTi)

20%-iani qviSa-marilis narevis (fraqcia 0-5) moyra gzis saval nawilze avtomanqanidan xeliT
116 am punqtSi Sedis 20%-iani qviSa-marilis (fraqcia 0-5) narevis momzadeba transportireba da gzis saval nawilze
moyra avtomanqanidan xeliT. ganzomileba tona.
20%-iani qviSa-marilis narevis (fraqcia 0-5) moyra gzis saval nawilze meqanizirebuli wesiT
117 am punqtSi Sedis 20%-iani qviSa-marilis (fraqcia 0-5) narevis momzadeba transportireba da gzis saval nawilze
moyra meqanizirebuli wesiT. ganzomileba tona.
marilis moyra saval nawilze avtomanqaniTY (xeliT) an meqanizirebuli wesiT
118 am punqtSi Sedis marilis transportireba da moyra saval nawilze (xeliT) an meqanizirebuli wesiT. ganzomileba
tona
qviSis (fraqcia 0-5) moyra gzis saval nawilze
119 am punqtSi Sedis qviSis (fraqcia 0-5) transportireba da gzis saval nawilze moyra avtomanqanidan xeliT,
ganzomileba tona.
Tovlis wmenda greideriT
120
am punqtSi Sedis Tovlis wmenda greideriT 150 cxenis Zalamde simZlavriT; ganzomileba sT.
Tovlis wmenda greideriT
121
am punqtSi Sedis Tovlis wmenda greideriT 150 cxenis Zalaze meti simZlavris; ganzomileba sT.
Tovlis wmenda buldozeriT
122
am punqtSi Sedis Tovlis wmenda buldozeriT 170 cxenis Zalamde simZlavriT; ganzomileba sT.
Tovlis wmenda buldozeriT
123
am punqtSi Sedis Tovlis wmenda buldozeriT 170 cxenis Zalaze meti simZlavriT; ganzomileba sT.
Tovlis wmenda rotoriT
124
am punqtSi Sedis Tovlis wmenda rotorul-TovlmwmendiT; ganzomileba sT.
Tovlis wmenda kombinirebuli sagzao manqaniT
125
am punqtSi Sedis Tovlis wmenda kombinirebuli sagzao manqaniT. ganzomileba saaTi.

saerTaSoriso mniSvnelobis Tbilisi-senaki-leseliZis saavtomobilo gzis km 16+000-km 94+500 monakveTze gare
ganaTebis qselis mimdinare SekeTebis (movla-Senaxvis) samuSaoebis specifikacia

teqnikuri daTvaliereba
“Srederis” tipis sanaTSi gadamwvari naTurebis Secvla
126

am

punqtis

Sesabamisad

moxdeba

saavtomobilo

gzis

ganaTebuli

monakveTis

Semovla-daTvaliereba,

gadamwvari

(Srederis, da sodiumis tipis) naTurebis moxsna da adeqvaturi simZlavris axli naTurebis dayeneba kalaTiani
avtokoSkuris gamoyenebiT. Gganz. cali.

„furios“ sanaTebis Secvla naTuriT
127 es punqti moicavs dazianebuli furios firmis sanaTebis amorTvas eleqtroqselidan, moxsnas da maT nacvlad axali
sanaTebis damontaJebas naTuriT da elqselSi CarTvas kalaTani avtokoSkuris gamoyenebiT. ganz. cali.

„Srederis“ sanaTebis Secvla naTuriT
128 es punqti moicavs dazianebuli Srederis firmis sanaTebis amorTvas eleqtroqselidan, moxsnas da maT nacvlad
axali sanaTebis damontaJebas naTuriT da elqselSi CarTvas kalaTani avtokoSkuris gamoyenebiT. ganz. cali.

"furios" tipis sanaTebis Secvla naTuriT
129 es punqti moicavs dazianebuli furios firmis sanaTebis amorTvas eleqtroqselidan, moxsnas da maT nacvlad axali
sanaTebis damontaJebas naTuriT da elqselSi CarTvas kalaTani avtokoSkuris gamoyenebiT. ganz. cali.

"Srederis” sanaTebis dazianebuli eleqtronikis Secvla axliT
130 am punqtis Sesabamisad moxdeba saavtomobilo gzis ganaTebuli monakveTis Semovla-daTvaliereba, dazianebebis
aRricxva, sanaTebis mwyobridan gamosuli eleqtronuli nawilebis Secvla axliT kalaTiani avtokoSkuris
gamoyenebiT. ganz. cali.
"furios" tipis sanaTebis dazianebuli eleqtronikis Secvla axliT
131 am punqtis Sesabamisad moxdeba saavtomobilo gzis ganaTebuli monakveTis Semovla-daTvaliereba, dazianebebis
aRricxva, sanaTebis mwyobridan gamosuli eleqtronuli nawilebis Secvla axliT kalaTiani avtokoSkuris
gamoyenebiT. ganz. cali.
LED ტიპის სანათის შეცვლა
132 es punqti moicavs dazianebuli LED tipis sanaTebis amorTvas eleqtroqselidan, moxsnas da maT nacvlad axali
sanaTebis damontaJebas da elqselSi CarTvas kalaTani avtokoSkuris gamoyenebiT. ganz. cali.

LED ტიპის სანათის დაზიანებული ელექტრონიკის შეცვლა
133 am punqtis Sesabamisad moxdeba saavtomobilo gzis ganaTebuli monakveTis Semovla-daTvaliereba, dazianebebis
aRricxva, sanaTebis mwyobridan gamosuli eleqtronuli nawilebis Secvla axliT kalaTiani avtokoSkuris
gamoyenebiT. ganz. cali.
6/10 kv. da 0.4 kv. xazis momsaxureba
134 es punqti moicavs 6/10 kv. da 0.4 kv. xazis sadenebis daTvalierebas yovel mesame dRes, dazianebebis aRricxvas
da maT aRmofxvras. Gganz. yovel mesame dRes.
marTvis kompiuteruli sistemis momsaxureoba (dispetCerizacia)
135
es punqti moicavs morige operatoris sadReRamiso (2 cvlian) aucilebel morigeobas. Gganz. Kkaci/Tve

136

maRali Zabvis mcvelis Secvla
es punqti moicavs dazianebuli maRali Zabvis dnobadi mcvelebis Secvlas axliT. Gganz. cali

gare ganaTebis karadis momsaxureba
137 es punqti moicavs gare ganaTebis karadebis daTvalierebas yovel mesame dRes, dazianebebis aRricxvas Dda
maT aRmofxvras. ganz. yovel mesame dRes
КТП -63.10kv. damiwebis Semowmeba da gazomvebis Catareba
138 es punqti moicavs КТП-63.10kv. satransformatoro elqvesadgurebze arsebuli damiwebis konturis da eleqtruli
winaRobis Semowmebas. ganz. cali

maRali Zabvis transformatoris momsaxureba
139 es punqti moicavs maRali Zabvis transformatopris daTvalierebas yovel mesame dRes dazianebebis aRricxvas
da maT mokle vadaSi aRmofxvras ganz. yovel mesame dRes.
ganaTebis anZebze damiwebebis Semowmeba-gazomva

140 es punqti moicavs ganaTebis anZebze damiwebebis vizualur daTvalierebas da winaaRmdegobis Semowmeba-gazomvas.
ganz. cali

0,4 kv qselis avariuli aRdgeniTi samuSaoebi
moTuTuebuli anZis Secvla
141 es punqti moicavs ganaTebis dazianebuli galvanizirebuli anZis demontaJs, gadatanas dasawyobebas, axlis motanas
da damontaJebas. Gganz. cali

foladis anZis Secvla
142 es punqti moicavs ganaTebis dazianebuli foladis anZis demontaJs, gadatanas dasawyobebas, axlis motanas da
damontaJebas. Gganz. cali
anZis Sesworeba
143
es punqti moicavs ganaTebis dazianebuli

anZis demontaJs, gasworebas, arsebulis motanas . Gganz. cali

anZebis fundamentebis mowyoba rkina-betoniT
144 es punqti moicavs ganaTebis dazianebuli moTuTuebuli anZis dasamontaJeblad betonis fundamentebis mowyobas.
Gganz. cali

anZis SeRebva da danomvra
145 es punqti moicavs ganaTebis anZis gawmendas Jangisagan, dagruntvas, SeRebvas antikoroziuli saRebaviT kalaTani
amwis gamoyenebiT da danomvras. Gganz. cali
dazianebuli АВВГ-1 tipis kabelis Secvla АВВГЗ-1 tipis kabeliT 3*16+1*10
146 es punqti moicavs dabali Zabvis АВВГ-1 tipis kabelis dazianebis adgilis dadgenas da dazianebuli
monakveTis Secvlas АВВГЗ-1 tipis kabeliT. Gganz. grZ.m
dazianebuli АВВГ-1 tipis kabelis Secvla АВВГЗ-1 tipis kabeliT 3*25+1*16
147
es punqti moicavs sadenis dazianebuli monakveTis dadgenas da dazianebuli monakveTis Secvlas axliT. ganz. grZ.m

dazianebuli TviTmzidi izolirebuli sadenis Secvla 3*25+1*16
148

es punqti moicavs sadenis dazianebuli monakveTis dadgenas da dazianebuli monakveTis Secvlas axliT. ganz. grZ.m

dazianebuli dabali Zabvis spilenZis (4X25) kabelis Secvla
149
150

es punqti moicavs sadenis dazianebuli monakveTis dadgenas da dazianebuli monakveTis Secvlas axliT. ganz. grZ.m

marTvis aparaturis gamocvla
es punqti moicavs ganaTebis dazianebuli kompiuteruli marTvis aparaturis Secvlas axliT. Gganz. cali

dazianebuli marTvis aparaturis remonti_montaJi
151
152

es punqti moicavs ganaTebis kompiuteruli marTvis aparaturis dazianebuli nawilis Secvlas axliT. ganz. cali

gare ganaTebis dazianebuli karadis Secvla axliT
es punqti moicavs ganaTebis dazianebuli karadis demontaJs, axlis motanas da damontaJebas. ganz. cali

153

gare ganaTebis karadaSi gamTiSvelis Secvla
es punqti moicavs ganaTebis karadaSi dazianebuli 100 amperiani gamTiSvelis Secvlas axliT. ganz. cali

gare ganaTebis karadaSi magnituri gamSvebis Secvla
154

es punqti moicavs ganaTebis karadaSi dazianebuli 100 amperiani magnituri gamSvebis Secvlas axliT. ganz. cali

6/10 kv qselis avariuli aRdgeniTi samuSaoebi
maRali Zabvis dazianebuli rkina-betonis anZis Secvla
155 es punqti moicavs dazianebuli maRali Zabvis anZis demontaJs, gadatanas da dasawyobebas, axlis motanas da
damontaJebas. ganz. cali

156
157
158
159
160

maRali Zabvis gadaxrili rkina betonis anZis gasworeba
es punqti moicavs dazianebuli maRali Zabvis anZis demontaJs da axlidan damontaJebas. ganz. cali

dazianebuli sampolusiani РЛНД 3-1_10/200 gamaTiSvelis Secvla axliT
es punqti moicavs maRali Zabvis РЛНД-3-1_10/200 gamTiSvelis Secvlas axliT. ganz. cali

dazianebuli РЛНД-1-10.200 gamTiSvelis Secvla axliT
es punqti moicavs maRali Zabvis РЛНД-1-10.200 gamTiSvelis Secvlas axliT. ganz. cali

maRali Zabvis mcvelis Secvla
es punqti moicavs maRali Zabvis mcvelis Secvlas axliT. ganz. cali

dazianebuli marTvis aparatis gamocvla
es punqti moicavs ganaTebis dazianebuli kompiuteruli marTvis aparaturis Secvlas axliT. Gganz. cali

dazianebuli marTvis aparatis SekeTeba
161

es punqti moicavs ganaTebis kompiuteruli marTvis aparaturis dazianebuli nawilis Secvlas axliT. ganz. cali

traversebis gasworeba da montaJi
162
163

es punqti moicavs maRali Zabvis rkina-betonis anZis traversis moxsnas, gasworebas da montaJs. ganz. cali

dazianebuli AC-50 მმ2 sadenis Secvla
es punqti moicavs maRali Zabvis sadenis dazianebis dadgenas da Secvlas axliT. Gganz. grZ/m.

maRali Zabvis kabelis dazianebuli monakveTebis Secvla
164 es punqti moicavs kabelis daTvalierebas, dazianebis moZebnas, eleqtroqselidan gaTiSvas, kabelis dazianebuli
nawilis Secvlas analogiuri tipis kabeliT da `reihemis~ tipis quroebis montaJs. ganz. grZivi metri/cali.

Zalovani transformatoris 25კვა Secvla axliT
165 es punqti moicavs mwyobridan gamosuli transformatoris gamorTvas el. qselidan, demontaJs, axlis motanas
da damontaJebas. Gganz. cali
Zalovani transformatoris 63კვა Secvla axliT
166 es punqti moicavs mwyobridan gamosuli transformatoris gamorTvas el. qselidan, demontaJs, axlis motanas
da damontaJebas. Gganz. cali
Zalovani transformatoris koWis gamocvla
167 es punqti moicavs dazianebuli transformatoris gamorTvas el.qselidan, gadamwvari koWis demontaJs, axlis
motanas, damontaJebas da qselSi CarTvas. ganz. cali
Zalovani transformatoris zeTis Secvla
168
es punqti moicavs maRali Zabvis transformatoris zeTis Secvlas axliT. ganz. tona
1. zamTris Senaxvis samuSaoebis punqti 116-125 RirebulebaSi ar Sedis personalis xelfasi. misi anazRaureba xdeba “zamTris
morigeobis” punqtidan xelfasisaTvis gansazRvruli TanxebiT.
2. "mimwodebeli" valdebulia uzrunvelyos tenderiT gaTvaliswinebuli saavtomobilo gzebis (maT Soris xidebis) statistikuri
monacemebis Sesaxeb informaciis mowodeba, aseve gzispira zonebSi gansaTavsebeli infrastruqturuli obieqtebis Sesaxeb
monacemebis mowodeba. amasTan erTad, aucileblobis SemTxvevaSi, "Semsyidvelis" moTxovnis Sesabamisad, sxva damatebiTi
informaciis mowodeba.
3. xelSekrulebis moqmedebis periodSi SesaZlebelia dakoreqtirdes zonaSi Semavali saavtomobilo gzebis CamonaTvali (an
sigrZeebi) da Sesabamisad, moxdeba xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana.

დანართი N3

გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის მუნიციპალიტეტების
მიერ შესასყიდი, სტიქიის დროს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების
სპეციფიკაცია

miwis vakisi
CamonaSalis gawmenda adgilze gadayriT.
1 am punqtSi Sedis miwis vakisis gawmenda meqanizirebuli wesiT ferdobidan CamonaSali
miwisa da qvebisagan, adgilze gadayriT. ganzomileba m3
CamonaSalis gawmenda nayarSi gataniT.
2 am punqtSi Sedis miwis vakisis gawmenda meqanizirebuli wesiT ferdobidan CamonaSali
miwisa da qvebisagan, maTi datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. m 3
kldovani qanebis damuSaveba eqskavatorze damontaJebuli pnevmoCaquCiT
3 am punqtSi Sedis kldovani qanebis damuSaveba (gafxviereba) eqskavatorze damontaJebuli
pnevmoCaquCebiT. Gganz. Mm3
lodebiT miwis vakisis gamagreba
4 am punqtSi Sedis lodebis datvirTva, taransportireba da miwis vakisis gamagreba,
ganz m3
gabionebis mowyoba.
5
am punqtSi Sedis miwis samuSaoebi, gabionis badiis mowyoba da qviT Sevseba, ganz m 3

gzis savali nawili
savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT
6 am punqtSi Sedis savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT, datkepniT,
ganz m3
savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi RorRovani gruntiT
7 am punqtSi Sedis savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi RorRovani gruntiT

8

(datkepniT)ganz m3
Cawyvetili adgilebis Sevseba

gruntiT

am punqtSi Sedis Cawyvetili adgilebis Sevseba gruntiT (datkepniT) ganz. m 3

aramoculobiTi samuSaoebi
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

amwe manqanis muSaoba saavtomobilo svlaze 6.3 t
am punqtSi Sedis amwe manqanis muSaoba. ganzomileba sT.
amwe manqanis muSaoba saavtomobilo svlaze 10 t
am punqtSi Sedis amwe manqanis muSaoba. ganzomileba sT.
greideris muSaoba saSualo
am punqtSi Sedis greideris muSaoba. ganzomileba sT
greideris muSaoba mZime
am punqtSi Sedis greideris muSaoba. ganzomileba sT
eqskavatoris muSaoba 0.5 m3
am punqtSi Sedis eqskavatoris muSaoba. Gganz. sT.
eqskavatoris muSaoba 0.65 m3
am punqtSi Sedis eqskavatoris muSaoba. Gganz. sT.
eqskavatoris muSaoba 1 m3
am punqtSi Sedis eqskavatoris muSaoba. Gganz. sT.
avtodamtvirTvelis muSaoba
am punqtSi Sedis avtodamtvirTvelis muSaoba. Gganz. sT.
buldozeris muSaoba 108 cZ
am punqtSi Sedis buldozeris muSaoba. ganzomileba sT.
buldozeris muSaoba 180 cZ
am punqtSi Sedis buldozeris muSaoba. ganzomileba sT.
avtoTviTmclelis muSaoba 7t
am punqtSi Sedis avtoTviTmcleliT tvirTis gadazidva. ganzomileba sT.
avtoTviTmclelis muSaoba 15t
am punqtSi Sedis avtoTviTmcleliT tvirTis gadazidva. ganzomileba sT.

დანართი N4
N11 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების ნუსხა

N
ს-1

ს-8
ს-10
შ-20
შ-22
შ-28
შ-55
შ-56
შ-71
შ-72
შ-75
შ-127
შ-128
შ-202

გზის დასახელება
თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)
სატრანსპორტო კვანძი
ნატახტარი
გოროვანი
ახალგორი
აღაიანი
ოკამი
იგოეთი
სვენეთი
ცხინვალის გადასახვევი
ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის ფედერაციის საზღვარი)
გორი (სატრანსპორტო კვანძი)-ცხინვალი-გუფთა-ჯავა-როკი
(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)
ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქი
გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონი
ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისი
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთი
რიკოთის გვირაბის შემოსავლელი
დაბა ბაკურიანის წრიული
ტირძნისი-დიცი-ერედვი-ხეითი
დაბა ბაკურიანის დიდველის სატხილამურო კომპლექსთან
მისასვლელი
ბორჯომი-ბაღი-ტბა-ცემი
წაღვერი-ტიმოთესუბანი-ტაძარი
გორის გვირაბების შემოსავლელი

მონაკვეთი

სიგრძე

კმ 28-173

144.2

კმ 1-50
კმ 1-28.5

2.4
1.2
2.5
1.6
1.1
3.6
1.4
0.9
50.0
28.5

კმ 1-54
კმ 1-40
კმ 1-20
კმ 41-51
კმ 1-4.3
კმ 1-3
კმ 1-6
კმ 1-2.6

54.0
40.0
20.0
10.0
4.3
3.0
6.0
2.6

კმ 1-13
კმ 1-4
კმ 1-6.1

13.0
4.0
6.1

შენიშვნა: ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შესაძლებელია დაკორექტირდეს ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების ჩამონათვალი ან სიგრძეები და შესაბამისად, მოხდება ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანა.

დანართი №5
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

შემსყიდველი ორგანიზაციის
დასახელება
გორის მუნიციპალიტეტის
მერია
გორის მუნიციპალიტეტის
მერია
გორის მუნიციპალიტეტის
მერია
გორის მუნიციპალიტეტის
მერია
გორის მუნიციპალიტეტის
მერია
გორის მუნიციპალიტეტის
მერია
კასპის მუნიციპალიტეტის
მერია
კასპის მუნიციპალიტეტის
მერია
კასპის მუნიციპალიტეტის
მერია
კასპის მუნიციპალიტეტის
მერია
ქარელის მუნიციპალიტეტის
მერია
ქარელის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია

ტერიტორიის დასახელება (ქალაქი, სოფელი, დამაკავშირებელი გზა)
ახალდაბა (შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები)
ფხვენისი (შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები)
ტირძნისი (შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები)
არბო (შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები)
არაშენდა (შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები)
თედოწმინდა (შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები)
ს –1 გზიდან – ს . აღაიანი ( შ –28 გზამდე ) დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ს –1 გზიდან – ს . ზემო რენე – ს . ქვემო რენე დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
ს –1 გზიდან – ს . ნიგოზა ( სოფლის ცენტრი , წყარომდე ) დამაკავშირებელი
და შიდა გზები
ს –1 გზიდან – ს . ჩობალაური (ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობამდე )
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ყინწვისი-ზღუდერი-სუქანაანთ უბანი -ორთუბანი-ელბაქიაანთ კარი გვერძინეთი დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ზემო ხვედურეთი-ჭანდრები- ხეობა დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სურამი-ბიჯნისის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სურამი-ცოცხნარის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ზეკოტა-სურამი-ბიჯნისის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია

ურთხვა-სურამი-ბიჯნისის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ქემფერი-სურამი-ცოცხნარის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ცოცხნარა-ოძისი-ცივწყაროს დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ცოცხნარა-ცედნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ქვიშხეთი-ტაშისკარი- საკავშირო მნიშვნელობის გზამდე დამაკავშირებელი
და შიდა გზები
ქვიშხეთი- საკავშირო მნიშვნელობის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
ქვიშხეთი-მონასტერის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სარმანიშვილის კარი-სათივის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ტეზერი-სავანისუბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ცხრამუხა-ხაშური-თაგვეთის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ცხრამუხა-თაგვეთის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
საკავშირო მნიშვნელობის გზა-ცხრამუხა-რბონა დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
ქვიშხეთი-ბულბულისციხის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
საკავშირო მნიშვნელობის გზა-რბონა დამაკავშირებელი და შიდა გზები
თაგვეთი-კოდისწყაროს დამაკავშირებელი და შიდა გზები
კლდისწყარო-ხაშური-ნაბახტევის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
ოსიაური-ახალსოფელი-სატივის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
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ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია

ვაყა-ფლევის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სატივე-საკავშირო მნიშვნელობის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
გომი-სატივის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
გომი-ვაყის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ალი-დუმაცხოვის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ალი-ბრილის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
მცხეთიჯვარი-ქინძათის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
დუმაცხოვი-ნაბახტევის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ფლევი-წაღვლის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ალი-ქინძათის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
წაღვლი-ყობის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ფლევის გზიდან-ნაცარგორის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ჩორჩანა-კლდისწყაროს დამაკავშირებელი და შიდა გზები
წრომი-ახალშენის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
წაღვლი-ჩორჩანის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ხალები-ხცისი-ქარელის გზამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ხცისი-კრისხევი-ღართის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
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ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია

მიწობი-ხცისის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ხალების გზა-მღვრია წყალის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
წრომი-ხავლეთის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
წრომი-ყელეთის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ქალაქი ბორჯომი - ხაშური-ვალე-თურქეთის საზღვარი საერთაშორისო გზა
და შიდა გზები
სოფ. ყვიბისი - ბორჯომი - ყვიბისის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ. რველი - ბორჯომი - ხაშურის მიმართულება საერთაშორისო გზა და
შიდა გზები
სოფ. ვარდგინეთი - ბორჯომი - ხაშურის მიმართულება საერთაშორისო გზა
და შიდა გზები
სოფ. ზანავი - ხაშურის მიმართულება საერთაშორისო გზა და შიდა გზები
სოფ. ბეშეთი - ბორჯომი - ხაშურის მიმართულება საერთაშორისო გზა და
შიდა გზები
სოფ. კორტანეთი - ბორჯომი - ხაშურის მიმართულება საერთაშორისო გზა
და შიდა გზები
დაბა ახალდაბა - ბორჯომი - ხაშურის მიმართულება საერთაშორისო გზა და
შიდა გზები
სოფ. დაბა - ბორჯომი - წაღვერის მიმართულება დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
დაბა წაღვერი - ბორჯომი-წაღვერი-ბაკურიანის დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
სოფ. ტიმოთის უბანი - წაღვერი-ტიმოთის უბანი დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფ. მზეთამზე - წაღვერი-მზეთამზის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ. პატარა მიტარბი - წაღვერი-ტიმოთის უბანი-პატარა მიტარბი
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
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ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია

სოფ. დიდი მიტარბი - ბაკურიანი - მიტარბის დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
დაბა ბაკურიანი - ბორჯომი-ბაკურიანი-ცხრაწყარო დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფ. თორი - ბაკურიანი-ანდეზიტი-თორი დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
სოფ. ანდეზიტი - ბაკურიანი-ციხისჯვრის დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
სოფ. ციხისჯვარი - ბაკურიანი-ციხისჯვარი დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
სოფ. სადგერი - ბორჯომი-ცემის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ. ტბა - ბორჯომი - ცემის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ. ლიბანი - ბორჯომი-ტბა-ლიბანი დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ. ცემი - ბორჯომი-ცემი-ბაკურიანის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ. ჩითახევი - ბორჯომი ახალციხის მიმართულება საერთაშორისო გზა
და შიდა გზები
სოფ. ჭობისხევი - ბორჯომი ახალციხის მიმართულება საერთაშორისო გზა
და შიდა გზები
სოფ. დვირი - ბორჯომი ახალციხის მიმართულება საერთაშორისო გზა და
შიდა გზები
სოფ. ქვაბისხევი - ბორჯომი ახალციხის მიმართულება საერთაშორისო გზა
და შიდა გზები
სოფ. საკირე - ბორჯომი-დვირი-დგვარის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ.ტაძრისი - ბორჯომი-დვირი-დგვარის დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
სოფ.დგვარი - ბორჯომი-დვირი-დგვარის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
სოფ.ტაბაწყური - ბაკურიანი-ცხრაწყარო-ჭიხარულა დამაკავშირებელი და
შიდა გზები

84
85
86
87
88
89
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100

ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია

სოფ.მოლითი - ბაკურიანი-ცხრაწყარო-ჭიხარულა დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფ.ბალანთა - ბაკურიანი-ცხრაწყარო-ჭიხარულა დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფ. ჭიხარულა - ბაკურიანი -ტაბაწყური-ჭიხარულა დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი წაქვა-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
სოფელი ხევი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და შიდა
გზები
სოფელი გრიგალათი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი
და შიდა გზები
სოფელი ნადაბური-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი გეცამანია-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი ხუნევი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი ვერტყვილა-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი
და შიდა გზები
სოფელი ვერტყვიჭალა -ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი
და შიდა გზები
სოფელი ბჟინევი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი საქასრია-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი ვაშლევი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი ამაშუკეთი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი ბორითი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფელი მაქათუბანი-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი
და შიდა გზები
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ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია

სოფელი უბისა-ს1 თბილისი სენაკი ლესელიძიის დამაკავშირებელი და
შიდა გზები
სოფ. გოროვნის შიდა საუბნო გზები
სოფ. სხალტბის შიდა საუბნო გზები
სოფ. წეროვნის შიდა საუბნო გზები
სოფ. ჩარდახის შიდა საუბნო გზები
სოფ. ძველი ქანდის შიდა საუბნო გზები
სოფ. პატარა ქანდის შიდა საუბნო გზები
სოფ. ქსანის შიდა საუბნო გზები
სოფ. ციხისძირის შიდა საუბნო გზები
სოფ. ქსოვრისის შიდა საუბნო გზები
სოფ. ვარდისუბანის შიდა საუბნო გზები
სოფ. ვაზიანის შიდა საუბნო გზები
ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფლების ხვანი-ჭალოვანი-ლიჩიღოდორა დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფლების ღოდორა -ვაკისას
დამაკავშირებელი და შიდა გზები

115

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ღოდორაში
მერია
მოსაცდელიდან - ტეფნაძეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

116

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ღოდორიდან მერია
ხარაიშვილების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ლიჩისა და წმანის
დასახლების დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ლიჩიდან ვაკეების უბნის
118
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ჭალოვანისა და წმანის
119
დასახლების დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ჭალოვანისა და სანთელას
120
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ჭალოვანისა და
121
ლაშიანთხევის უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფელ ხვანისა და
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
122
სავარგულებისკენ მიმავალი კორტოხის უბნის დამაკავშირებელი და შიდა
მერია
გზები
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთელში: სოფლების ხვანი-გადაღმა ხვანი
123
მერია
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
117

საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია

124

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და სისვაძეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

125

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და გორაძირის უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

126

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და ჩონთოს უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

127

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და ძლევის წმ. გიორგის სალოცავის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

128

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და კაპანაძეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

129

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და ქვ. ტალახაძეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

130

131

132
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საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და შაქარეეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
და მჯავანაძეები, გულიაშვილების, შალიახევის უბნის დამაკავშირებელი
მერია
და შიდა გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
და კნაჭეები, კულეები, წერაქვეების უბნის დაწყებით სკოლამდე
მერია
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
და კნაჭეები, კულეები, წერაქვეების უბნის დაწყებით სკოლამდე
მერია
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
და ყიფშიძეები, ხომასურიძეები, მაქაძეები უბნის კვირაცხოვლის
მერია
ეკლესიამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
და კილაძეების უბნის მეორე საჯარო სკოლის მიმდებარედ
მერია
დამაკავშირებელი და შიდა გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
და ყიფშიძეები, ხომასურიძეები, მაქაძეები უბნის კვირაცხოვლის
მერია
ეკლესიამდე დამაკავშირებელი და შიდა გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
და დარბაიძეები, შავაძეები, გოგოლაძეები უბნის დამაკავშირებელი და
მერია
შიდა გზები

138

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და კაკიტლები შამბიაშვილების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

139

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და ღვაბშიღელის უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

140

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და გოგოლაძეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
141
და სოფელი ნიგვზარა ხარშილაძეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა
მერია
გზები
კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
142
და სოფელი ნიგვზარა ხარაიშვილების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა
მერია
გზები
143

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და სოფელ ბახიოთის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
144
და სოფელი შომახეთი ზურგულის უბნის დამაკავშირებელი და შიდა
მერია
გზები
145

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და სოფელი შომახეთი ზარნალის უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

146

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ კორბოულისა
მერია
და სოფელ ჯალაურთის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

147

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ შომახეთისა და
მერია
ზარნალის უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

148

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ შომახეთისა და
მერია
მაზაშვილების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

149

კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ შომახეთისა და
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
გოგატიშვილები ჭყივილეები ლაშხები უბნის დამაკავშირებელი და შიდა
მერია
გზები

150

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ შომახეთისა და
მერია
ჯავახეები, ჭაკანეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

151

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოული ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავლი სოფელ შომახეთისა და
მერია
ფოფზაძეების უბნის დამაკავშირებელი და შიდა გზები

