დანართი #2
ზოგადი ტექნიკური დავალება
ნაპირდაცვა

შესყიდვის ობიექტის დასახელება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიმში და სოფ. როკითში მდ. ხანისწყალზე
ნაპირსამაგრების მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

მომსახურების გაწევის ვადები
პროექტირებას
დაქვემდებარებულ
ობიექტებზე
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 60 (სამოცი) დღეში (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე
გაცემული სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროს ან სხვა შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის
დადებითი დასკვნის ჩათვლით. ექსპერტიზის დასკვნის მომზადების ღირებულება
ანაზღაურდება
მიმწოდებლის
მიერ).
საჭიროების შემთხვევაში, ცალკეული პროექტის შესრულების ვადების გაგრძელება დაიშვება
ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, არაუმეტეს 20 კალენდარული დღის ვადით.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა
• მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველ ორგანიზაციას სრული საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
• საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ ქართულ
ენაზე.
• საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ეგზემპლიარების რაოდენობა:
ა) საპროექტო დოკუმენტაცია _ 3 ეგზემპლიარი ბეჭდური (A-3 და A-4 ფორმატები);
ბ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია _ 3 ეგზემპლიარი ბეჭდური (A-4 ფორმატი);
გ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სრული ელექტრო (PDF და Excel ფაილები)
ვერსია _ 1 CD/DWD დისკი;
დ) საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველ ორგანიზაციას
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სამუშაო ელექტრონული ფაილები (MS Word,
Excel, AutoCAD, ArchiCAD და სხვა).

მომსახურეობის გაწევის პირობები
მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ობიექტისათვის საჭირო დოკუმენტაციები შეადგინოს
ზოგადი ტექნიკური დავალებით (სამშენებლო სამუშაოების კატეგორიის მიხედვით)
გათვალისწინებული პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების
შესაბამისად, დასაპროექტებელი სამშენებლო ობიექტის შინაარსიდან გამომდინარე,
შემსყიდველთან შეთანხმებით.
ნაპირდაცვა
ნაპირდაცვისთვის საჭირო
მომსახურეობის გაწევა.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციების

შედგენაზე

აღნიშნული მომსახურეობა გულისხმობს სანაპირო ზონებში სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და
ახლად დაგეგმილი ნაპირსამაგრი ნაგებობებების მოსაწყობად საჭირო საკვლევაძიებო
სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შემუშავებას. ნაპირსამაგრი ობიექტის პროექტირება მოიცავს საველე ტოპო-გეოდეზიურ
საკვლევაძიებო სამუშაოებს, გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური პირობების შესწავლას,
მონაცემების კამერალურ დამუშავებას, პროექტირებას, მშენებლობის ორგანიზაციას და
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას. სანაპირო ზონის მდგომარეობის, ხანგრძლივი
დროის
განმავლობაში
ბუნებრივად
ჩამოყალიბებული
მორფოდინამიკურირეჟიმის
სტაციონალური პირობების შენარჩუნების მიზნით მიმწოდებელი ვალდებულია:
• ყოველი კონკრეტული ნაპირსამაგრი ობიექტების საპროექტო მომსახურება შეასრულოს
საქართველოში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და დეტალური
ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
• საკვლევაძიებო და საპროექტო სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის
მოახდინოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სტრუქტურებთან და პირებთან
პროექტების საჭირო წინასწარი შეთანხმებები (გარდა სამშენებლო მოედნის, ტერიტორიის
გამოყოფის და განთავისუფლებისა, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას);
• პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნას მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი
საერთაშორისო გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით
საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე.
1. მომსახურეობის ძირითადი სახეობები
• საველე საკვლევაძიებო და კამერალური სამუშაოები;
• საპროექტო სამუშაოები;
• ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.
2. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი მომსახურება:
• ხარჯთაღრიცხვების გადაანგარიშება;
• პროექტის კორექტირება;
• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება;
• განსახლების სამოქმედო გეგმის დამუშავება;

• სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის ფონდის
საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში ტყის ფონდიდან ტერიტორიის ამორიცხვა,
საქართველოს მთავრობის 20.08.2010 წ. N242 „ტყით სარგებლობის წესის დამტკიცების
შესახებ“ დადგენილების შესაბამისად.
3. პროექტის შემადგენელი ნაწილები
3.1 სანაპირო ზონებში ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურება
ეყრდნობა ადგილობრივ კლიმატურ, გეოლოგიურ, ჰიდროლოგიურ და მრავალწლიანი
დაკვირვებების პირობებს.
3.2 საველე-საკვლევაძიებო სამუშაოები:
3.2.1 ადგილმდებარეობის რეკოგნოსცირება და საჭიროების შემთხვევაში მიყენებული
ზარალის დადგენა; სანაპირო ზონების დაზიანებული მონაკვეთის შემოხაზვა, რომელსაც
სჭირდება გადაუდებელი ნაპირსამაგრი ღონისძიებების ჩატარება;
3.2.2 რეგიონის შესწავლა: გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური მაჩვენებლების ანალიზი,
საპროექტო მონაკვეთზე მდინარეთა, წყალსატევებისა და ზღვის რეჟიმის მოქმედების
გამოკვლევა, რეგიონის მაცხოვრებლების მიერ მრავალწლიანი დაკვირვებების შესწავლა;
3.2.3 ადგილმდებარეობის ტოპოგეოდეზიური გადაღება;
3.2.4 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების საფუძველზე გრუნტების ფიზიკურმექანიკური მაჩვენებლების დადგენა;
3.2.5 საჭიროების შემთხვევაში მდინარის და მიწისქვეშა წყლების ქიმიური
შემადგენლობის გამოკვლევა;
3.2.6 მდინარეთა წყალსატევებისა და ზღვის მოკლე და გრძელვადიანი წყლის დონის
მერყეობის დადგენა (მაქსიმუმი-მინიმუმი) და ა. შ.;
3.2.7 ადგილობრივი მასალების მარაგების დადგენა;
3.3 კონსტრუქციული ღონისძიებები:
3.3.1 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი ღონისძიებები მოიცავენ, მაგრამ არ
შემოიფარგლება:
ა) დამცავი ყრილის მოწყობას გრუნტის მასალიგან საჭირო ქანობის დაცვით მშრალ
ადგილებში ან წყალში ჩაყრით;
ბ) შესაბამისი ზომის ქვის ნაყარი მოწყობას ფერდობზე;
გ) ნაპირის ფერდობის გამაგრებას ბალახის დათესვით;
დ) სანაპირო ფერდის მოშანდაკებას ქვით საყრდენში რისბერმის მოწყობით;
ე) ფერდობების დაცვას მონოლითური ბეტონით შესაბამისი კბილის მოწყობით;
ვ) ფერდობების დაცვას ანაკრები რკინაბეტონის ფილებით შესაბამისი კბილის მოწყობით;
ზ) ნაპირის გამაგრებას ბეტონის დეზებით;
თ) ნაპირის გამაგრებას გაბიონებით;
ი) ნაპირის დაცვას რკინაბეტონის ან ლითონის შპუნტებით;
კ) საყრდენი კედლების აგებას ქვით, ბეტონით, რკინაბეტონით საძირკველში ხიმინჯების
გამოყენებით ან ბუნებრივ ფუძეზე მოწყობით;
ლ) სანაპირო ზონების გაწმენდას მონატანებისაგან;
მ) ზღვის სანაპირო ზონების გამაგრებას საყრდენი – ტალღამრეკლი კედლითა და ბუნებით
(ნატან შემაკავებელი ზღუდარებით);
ნ) სანაპირო ზონების გამაგრებას წყალქვეშა და წყალზედა ტალღმტეხი საშუალებებით;

ო) სანაპირო ზონების დაცვას ხელოვნური პლაჟების მოწყობით (სანაპირო ზოლში ნატანის
შეტანით);
პ) როგორც აუცილებელი ღონისძიება - ყველა საჭირო შემთხვევაში სანაპირო ზონებში
წყლის ნაკადისა და ტალღური რეჟიმის რეგულირებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების
შესრულება.

