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განმარტებითი ბარათი

შესავალი
ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავებულია
შპს „კავკას როუდი“-ის მიერ.
ქ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტთან 2020 წლის 11 მარტს დადებული სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N113 -ის საფუძველზე.
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია მდებარეობს, ქალაქ ბორჯომის ცენტრში,
ვაკე რელიეფში.
საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების
გაუმჯობესების მიზნით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არსებული მოედნის აღდგენარეაბილიტაციას და მათ გამართულ, შეუფერხებელ ფუნქციონირებას.
საპროექტო მოედანაზე ხდება მგზავრთა აყვანა-ჩამოსხდომა, სამარშუტო ტაქსებში.
საპროექტო მოედნის რეაბილიტაცია - ტექნიკური პარამეტრების გაუმჯობესება და
საგზაო სამოსის მოწყობა, მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის გზის თანამედროვე
ელემენტებით

აღჭურვა

მნიშვნელოვნად

ტრანსპორტის

უსაფრთხო

გადაადგილებას

შეუწყობს
და

ხელს

საავტომობილო

შესაბამისად

მოსახლეობის

სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას.
არსებული საავტომობილო გზის საფარი ხრეშოვანია, მაგრამ ძლიერ დაზიანებული
და დაორმოებულია.

პროექტით დადგენილია:
ტოპოგრაფიული კვლევა ჩატარებულია სარეაბილიტაციო მოედნის საპროექტო
მონაკვეთის მთელ სიგრძეზე. განივი კვეთები აღებულია 20მ-იანი ინტერვალით,
დაფიქსირებულია რელიეფის ყველა დამახასიათებელი წერტილი და სხვა.
ტოპოგრაფიული კვლევის ჩატარებამდე დადგინდა და შეიქმნა ტოპოგრაფიული
ქსელი.

დამაგრებული

და

დანომრილია

გეგმიურ-სიმაღლური

წერტილები,

რომლებიც მიბმულია სახელმწიფო გეოდეზიურ ქსელთან.
განივი კვეთები აღებულია რელიეფიდან გამომდინარე. საველე ტოპოგრაფიული
აგეგმვა განხორციელდა საპროექტო გზის ღერძის გასწვრივ.

ყველა გეგმურ-სიმაღლური წერტილი სათანადო ესკიზით და კოორდინატებით
პროექტს თან ერთვის, რომელიც მიბმულია UTM კოორდინატთა სისტემასთან.
ტოპოგრაფიული კვლევა ჩატარებულია შემდეგი აღჭურვილობის გამოყენებით:
- მაღალი სიზუსტის GPS სისტემა STONEX S900 A ;
- ნოუთბუქი საკვლევი საპროექტო უზრუნველყოფით;
- დამხმარე საკვლევი აღჭურვილობა.
საველე კვლევითი მონაცემები მომზადებული და შეტანილ იქნა Robur 7.5-ის
პროგრამულ უზრუნველყოფაში. დამუშავებულია Robur 7.5-ის, AutoCAD, word და
Excel პროგრამების საშუალებით, განხორციელდა დეტალური პროექტირება და
სამუშაოთა მოცულობების დათვლა.

არსებული საავტომობილო გზის მოკლე დახასიათება:
ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია მდებარეობს სამცხეჯავახეთის მხარეში, კერძოდ ქალაქ ბორჯომში.
სარეაბილიტაციო უბანი წარმოადგენს ავტოსადგომს.
საპროექტო უბნის რეაბილიტაციის მიზნით საჭიროა დაშლილი მიწის ვაკისის და
საგზაო საფარის აღდგენა არსებული პარამეტრების ფარგლებში.
პროექტით გათვალისწინებული 3300 მ2 ძლიერ დაზიანებულია, რაც საშიშროებას
უქმნის გზის უსაფრთხო ფუნქციონირებას.

აღსანიშნავია, რომ საველე-საკვლევი სამუშაოების შესრულებისას დამატებითი
ინფორმაციის მიღების მიზნით ჩატარდა ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვა
და პროექტის დამუშავებისას გათვალისწინებული იქნა მათი რეკომენდაციები
საპროექტო გადაწყვეტილებების მიღებისას.

საპროექტო

გზის

ფოტოილუსტრაციაში.

ამსახველი

ფოტოსურათები

შეგიძლიათ

იხილოთ

raionis bunebrivi pirobebi

საპროექტო უბანის proeqtis Sesadgenad Catarda sainJinro-geologiuri kvleva
2020 wels.
sainJinro-geologiuri kvleva Catarda vizualuri aRweris, შულფების gayvanis
meTodiT.
Seswavlili iqna adre arsebuli geologiuri kvlevis masalebi da Sedgenil
iqna bunebrivi da geologiuri pirobebis mokle daxasiaTeba.

klimati
sakvlevi raionis

ganTavsebis teritoriis klimaturi monacemebi aRebulia

saqarTvelos samSeneblo klimatologiuri normidan - pn 01.05-08, saproeqto
ubanTan yvelaze axlomdebare meteopunqt ბორჯომის monacemebis mixedviT
(simaRle zRvis donidan 810m). aRniSnuli normis cxril 2-Si mocemuli ZiriTadi
maxasiaTeblebis mixedviT, saproeqto teritoria miekuTvneba Ig qveraions. qvemoT
moyvanili klimaturi maxasiaTeblebi aRebulia aRniSnuli normativis Sesabamisi
cxrilebidan.

cxrili 1

klimaturi qveraionis ZiriTadi maxasiaTeblebi

klimaturi klimaturi
raioni
qveraioni

zamTris 3
Tvis qaris
saSualo
saSualo
temperatura
siCqare, m/wm
ianvris

0C

I

Ig

-4-dan -14-mde

(cxrili-2)

ivlisis
saSualo
temperatura,

ivlisis
fardobiTi
tenianoba,
%

0C

-

+12-dan +21-mde

-

cxrili-2. haeris temperatura da tenianoba (cxrilebi 11, 12, 13)

Tveebis mixedviT

Kklimaturi
#

maxasiaTebeli

I

haeris saSualo Tviuri
da wliuri
1
temperatura, 0C
2

II

III

IV

V

‐6.2 ‐5.5 ‐2.4 3.2

8.5

VI

VII

VIII

wli
IX

11.6 14.4 14.6 10.8

haeris temperaturis
absoluturi minimumi,0C

X

XI

XII

6.0 0.9 ‐3.4

uri

4.0

‐36

haeris temperaturis
absoluturi
3
maqsimumi,0C

31

4

yvelaze cxeli Tvis
saSualo maqsimumi, 0C

5

haeris temperaturis
saSualo amplituda, 0C

6

haeris fardobiTi
tenianoba, %

‐

‐

‐

‐

‐

‐

20.6

11.7 12.0 12.4 12.2 11.7 11.8 11.0
75

76

76

74

76

77

78

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11.6 13.0 12.5 11.0 10.7
76

80

80

78

76

‐
77

cxrili-3 naleqebis raodenoba da Tovlis safari (cxrilebi 15, 17)

Tovlis

Tovlis

naleqebis
raodenoba
weliwadSi, mm

naleqebis
dReRamuri
maqsimumi, mm

safaris wona,
kpa

935

101

1.44

Tovlis safaris

safaris dReTa wyalSemcveloba,
ricxvi
mm
143

cxrili-4 qaris wnevis normatiuli mniSvnelobebi (cxrili-18)

W0

W0

5 weliwadSi erTxel, kpa

15 weliwadSi erTxel, kpa

0,38

0,48

168

cxrili-5 qaris udidesi siCqare, SesaZlebeli 1, 5, 10, 15, 20 weliwadSi erTxel,
m/wm (cxrili-19)

1 weliwadSi

5 weliwadSi

10 weliwadSi

15 weliwadSi

20 weliwadSi

19

24

26

27

28

cxrili 6

gruntebis sezonuri gayinvis normatiuli siRrme, sm. (cxrili-20)

Tixa da Tixnari

qviSa wvrili da
mtvrisebri,

grunti

qviSnari
96

qviSa saSualo da
msxvili, xreSovani
qviSa

115

msxvilnatexovani
grunti

125

144

samSeneblo-klimaturi daraionebis mixedviT sakvlevi raioni miekuTvneba Ig
qveraions.
geomorfologiurad teritoria Sedis aWara-TrialeTis naoWa sistemis
kerZod

moicavs,

subargilitebis

paleogen

da

neogenis

piroklasturi

naxevradkldovani

naleqebis

raionis,

da

axalcixis

olqSi,

kldovani
depresiis

qveraions.
teqtonikuri daraionebis TvalsazrisiT adgilmdebareoba miekuTvneba aWaraTrialeTis naoWa sistemis zonas, axalcixis depresiis qvezonas.
sakvlevi raioni geologiuri TvalsazrisiT ZiriTadad agebulia paleogenneogenuri asakis

warmonaqmnebiT, romelic gadafarulia meoTxeuli asakis

aluviuri da proluviur-deluviuri naleqebis mZlavri kompleqsiT.
mesameuli

warmoqmnebi

warmodgeniliaqviSaqvebiT,

argilitebiT,

loduri

breqCiebiT, bazaltebit da piroklastolitebiT.
meoTxeuli
deluviuri

asakis

naleqebi

sxvadasxva

sakvlevi

raionis

konsistenciis

TixebiT

farglebSi
da

warmodgenilia

TixnarebiT

kenWebis

CanarTebiT 15%-mde da aluviuri kenWnariT Tixnaris SemavsebliT, ZiriTadad
xevebsa da xeobebSi.
sakvlevi

raionis

farglebSi

gavrcelebulia

saSualo sisqis Savmiwa niadagebi.

tyis

yavisferi

da

mcire

da

Tanamedrove

sainJinro-geologiuri

procesebi.

Tanamedrove

sainJinro-

geologiuri procesebidan raionSi gavrcelebulia ZiriTadad gamofitva da
erozia.
gamofitvis procesebi gavrcelebulia ZiriTadad ferdobebze. temperaturuli
meryeobis

Sedegad

xdeba

ferdobebis

intensiuri

gamofitva

gavrcelebulia

gverdiTi

da

gamofitvis

produqtis ferdobebis ZirSi dagroveba.
xevebisa
napirebis

da

xeobebSi

intensiuri

ZiriTadad
recxva,

agreTve

siRrmuli

erozia,

erozia,

rac

xdeba

gamoixateba

xevebisa da Senakadebis siRrmeebSi.
saqarTvelos

seismuri

daraionebis

mixedviT

teritoria

Sedis

8

balian

seismur zonaSi.

sareabilitacio gzis monakveTis aRwera
sareabilitacio gzis monakveTi ბორჯომის teritoriaze ვაკე reliefze.
reliefi

zedapirulad

konsistenciis,

agebulia

deluviuri

Znelplastikuri

kenWebiT 20%-mde, sisqiT 3m-ze meti.

monakveTis mTel sigrZeze, gzis savali nawili
gzis savali nawilze
gzis

TixnarebiT,

konstruqcia

xreSovania, sisqiT 10-15sm..

jdenebi da deformaciebi ar aris.
mowyobilia

Tixnar

gruntebze,

Znelplastikuri

konsistenciis, kenWebis CanarTebiT 20%-mde.
savali nawili mowyobilia Tixnar gruntebze, Znelplastikuri konsistenciis,
kenWebis CanarTebiT 20%-mde.
gzis saval nawilze jdenebi da deformaciebi ar aris.
angariSs Tan erTvis gruntebis fiziko-meqanikuri Tvisebebis cxrili
profili geologiuri monacemebiT.

da grZivi

ტრასის გეგმა:

ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია ხასიათდება ვაკე რელიეფისთვის
დამახასიათებელი პირობებით გეგმაში და პროფილში. არსებული ტოპოგრაფიული
პირობების გამო გზის გეგმისა ცვლილება შესაძლებელი არ არის.

მოსამზადებელი სამუშაოები:

ძირითადი

სამშენებლო

სამუშაოების

დაწყებამდე

საჭიროა

განხორციელდეს

ორგანიზაციული და ტექნიკური საკითხების მომზადება, სამუშაოთა წარმოების
ფრონტის უზრუნველსაყოფად.
პროექტით გათვალისწინებულია:
-ტრასის აღდგენა და დამაგრება -3200 მ2

მიწის ვაკისი:
საპროექტო გზის მიწის ვაკისი დაპროექტებულია მოქმედი ქართული ნორმებისა და
ტიპიური საპროექტო გადაწყვეტილებების მოთხოვნების შესაბამისად.
მიწის ვაკისის მოსაწყობად პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი სახის
სამუშაოების შესრულება:

გრუნტის დამუშავება ჭრილში:

_ 480 მ3

-

ექსკავატორით

_ 432 მ3

-

დამუშავება ხელით

_ 48 მ3

გზის სამოსი:
საავტომობილო გზის სამოსის დაპროექტებისას, მხედველობაში მიღებულია:
არსებული გზის მდგომარეობა, მაღალი გრძივი ქანობი და რელიეფური პირობები.
რის გათვალისწინებითაც, შერჩეულია გზის სამოსის კონსტრუქცია.

ასფლატბეტონის საფარი სისქით 10 სმ
1. შემასწორებელი ფენა ქვიშახრეშოვანი ნარევით

- 160 მ3

2. საფუძველი - ღორღის ფრაქციით 0-40 მმ, სისქით 18 სმ

- 3200 მ2

3. წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის
ცხელი ნარევი, ტიპი Ƃ, მარკა II სისქით 4 სმ

-3200მ2

4. მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი
ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ

- 3200მ2

საპროექტო გზა დღევანდელი მდგომარეობით არის მოხრეშილი, თუმცა ძლიერ
დაზიანებულია და მსუბუქ მანქანებს უჭირთ არსებული გზაზე გადაადგილება.

ხელოვნური ნაგებობები:
1) საპროექტო კედლის მოწყობა h-0.6მ -15 გრძ.მ
2) არსებული კედლის შეკეთება

- 6 გრძ.მ

მშენებლობის ორგანიზაცია:
სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი შედგენილია მოქმედი ნორმების, წესებისა და
სტანდარტების დაცვით.
შრომის ნაყოფიერების გაზრდის და მშენებლობის ხანგრძლივობის შემცირების
მიზნით,

მიღებულია

სამუშაოების

კომპლექსური

მექანიზმებით

და

სპეციალიზირებული საწარმოო ბრიგადებით შესრულება, შრომის ორგანიზაციის
თანამედროვე მეთოდების და ფორმების გამოყენებით.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისას გზაზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ტრანსპორტის

შეუფერხებელი

მოძრაობა.

რისთვისაც

საჭიროა

სამუშაოების

ჩატარდეს ეტაპობრივად ‐ ჯერ გზის ერთ ნახევარზე, მეორე ნახევარზე ტრანსპორტის
მოძრაობის შენარჩუნებით, შემდეგ კი პირიქით.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია: მოძრაობის
ორგანიზაცია და სამშენებლო მოედნის შემოფარგვლა. რაც უნდა შესრულდეს BCH
37-84 ინსტრუქციის შესაბამისად „მოძრაობის ორგანიზაცია და საგზაო სამუშაოების
წარმოება“. სამუშაოების მწარმოებელმა ორგანიზაციამ, უნდა შეადგინოს მოძრაობის
ორგანიზაციის ინსტრუქციები და სქემა, რომლებიც შეთანხმებული იქნება საგზაო
პოლიციის წარმომადგენლებთან. ასევე აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში
მოხვედრილი კომუნიკაციების ( თუ ასეთი არსებობს ) მფლობელებთან წინასწარი
შეთანხმება.
სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური სქემა ტიპიურია. სამუშაოები უნდა
შესრულდეს, ტექნოლოგიური ნორმების შესაბამისად: კერძოდ

BCH 24-88

„საავტომობილო გზები“ და 3,06,04-91 „ხიდები და მილები“.
ყველა მასალა, ნახევრადფაბრიკატები და კონსტრუქციები, უნდა შეესაბამებოდეს
საპროექტო მონაცემებს და სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს.

მშენებლობის მოსამზადებელი პერიოდის ამოცანები:
მოსამზადებელ პერიოდში, საგზაო სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა
განხორციელდეს ძირითადი სამშენებლო ფრონტის უზრუნველყოფა.
მშენებლობის მოსამზადებელ პერიოდში აუცილებელია შემდეგი სამუშაოების
ჩატარება:
-

სამშენებლო მოედნის შემოფარგვლა ‐ შესაბამისი ნიშნებით და საშუალებებით.

-

სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა ‐ გასუფთავება.

-

მშენებარე ობიექტის ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით უზრუნველყოფა.

სამუშაოების დაწყებამდე, ყველა ის მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომლებიც
იმყოფებიან სამუშაოების წარმოების ზონაში, უნდა გაიხსნან: მათი ჩალაგების
სიღრმისა და გეგმაში განლაგების დასაზუსტებლად. ეს პროცესი აუცილებლად უნდა
განხორციელდეს, კომუნიკაციები უნდა შემოიფარგლოს შესაბამისი ნიშნით.
მშენებლობის დასრულების შემდეგ, უნდა შესრულდეს სამშენებლო ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები.

საგზაო სამოსის მოწყობა:
საგზაო სამოსზე ეწყობა ასფალტი საფარის. საგზაო სამოსის მოწყობის პროცესში
რეკომენდირებულია ერთი სპეციალიზირებული ბრიგადის გამოყენება, რომელიც
მოაწყობს გზის სამოსს.
საგზაო სამოსის მოწყობის ტექნოლოგიური თანმიმდევრობა შემდეგია: სამუშაო
ზედაპირის მომზადება, საშენი მასალის შემოზიდვა.

შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკა:
მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა
სავალდებულოა. ტექნიკური უსაფრთხოების წესების ნორმაში ( II-4-89) განხილულია
ყველა

ის

საკითხი,

პერსონალისთვის.

რომელთა

ცოდნა

სავალდებულოა

მშენებლობის

მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნას ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ
ტექნიკური უსაფრთხოებისა და სანიტარული წესების დაცვაზე სპეციალური
ინსტრუქტაჟი.
-

მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა მისასვლელი გზის მოწესრიგება.

-

მოძრაობის

სახიფათო

ზონაში

საჭიროა

დაიდგას

სპეციალიზირებული

გამაფრთხილებელი ნიშნები.
-

სამუშაო

ადგილები

უნდა

იქნას

უზრუნველყოფილი

სამუშაოთა

წარმოებისთვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით.
-

სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცავი
ჩაჩქანებით და სპეც. ტანსაცმლით.

-

მშენებლობის ყველა დანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირველადი
დახმარების მედიკამენტებით.

-

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე
უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.

გარემოს დაცვის ღონისძიებები:
მოსამზადებელი სამუშაოების და უშუალოდ სამშენებლო‐სამონტაჟო სამუშოთა
წარმოებისას მშენებელი ვალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი სამშენებლო
ნორმებით და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები:
-

განალაგოს სამშენებლო მოედანი და დროებითი შენობა‐ნაგებობები
საავტომობილო გზის განთვისების ზოლში თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს.

-

აკრძალულია მანქანა‐მექანიზმების რეცხვა მდინარის ნაპირზე, მათ
გასარეცხად უნდა მოეწყოს სპეციალურად აღჭურვილი ადგილები.

-

სამუშაოების დამთავრების შემდეგ უნდა მოხდეს ყველა იმ ტერიტორიის
რეკულტივაცია, რომლებიც გამოყენებული იყო სამუშაოთა წარმოებისას.

უწყისები

უწყისი N- 1
ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის
რეაბილიტაცია
გეგმიურ - სიმაღლური წერთილების უწყისი

რპ

X

Y

Z

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

1

რპ-1

4633062.60

365442.57

789.98

2

რპ-2

4633055.81

365436.33

789.86

უწყისი N- 2

ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

მსხვილმარცვლოვანი
ფოროვანი ღორღოვანი
ასფალტობეტონის ცხელი
ნარევი, მარკა II, სისქით 6
სმ

თხევადი ბითუმის
მოსხმა

საფუძველი - ღორღის
ფრაქციით 0-40 მმ
სისქით 18 სმ

მ
1

მ3
2

მ2
3

მ2
4

ტ
5

მ
6

ტ
7

მ
6

მ3
7

432

48

3500

3200

1.12

3200

2.24

3200

320

432

48

3500

3200

1.12

3200

2.24

3200

320

დამუშავება
ექსკავატორით

თხევადი ბითუმის
მოსხმა

დამუშავება ხელით

საფარი

3

წვრილმარცვლოვანი
მიწის ვაკისის
მკვრივი ღორღოვანი
მოშანდაგება
ასფალტბეტონის
მექანიზირებული
ცხელი ნარევი, ტიპი Ƃ,
წესით
მარკა II სისქით 4 სმ

2

2

შენიშვნა

ჭრილი

შემასწორებელი ფენა
ქვიშახრეშოვანი ნარევით

გზის სამოსის მოცულობების უწყისი

8

seqciis sigrZe
arsebuli betonis kedlis sangrevi CaquCebiT, datvirTva
eqskavatoriT da gatana nagavsayrelze
gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gatana
nayarSi
33v
gruntis damuSaveba xeliT, datvirTva da gatana nayarSi
33v
qviSa-xreSovani sagebi h-20sm
betonis mosamzadebeli fena h-10sm B22.5
saZirkvelis betoni B30 F200 W6

tanis betoni B30 F200 W6,

armatura
moajiris dasamagreblad Casatanebeli
detalebis dayeneba
furclovani foladi
armatura A-III
liTonis moajiris damzadeba SeRebviT,
transportireba da montaJi amwiT

wasacxebi hidroizolacia (2 jerad)
ukuSevseba karieridan moziduli xreSovani gruntiT
grunti 6b

m
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
t
c
kg
kg
c/kg
m2
m3

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

0.6
15
8
27
3
3.0
1.20
4.8
3.9
145.50

15
36
15
5/945
38.0
12

0.6
15.0
8.0
27.0
3.0
3.0
1.2
4.8
3.9
145.5
15.0
36.0
15.0
5/945
38.0
12.0

monoli-Turi rkinabetonis kedlis
mowyoba:
moajiris mowyoba

SeniSvna

kedlis tanis saSualo simaRle

ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

უწყისი N- 3

საპროექტო კედლის მოწყობა L-15 გრძ.მ

17

უწყისი N- 4
ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

არსებული კედლის შეკეთება

N

samuSaos dasaxeleba

ganz.

moculoba

SeniSvna

1

2

3

4

5

3

1

2

arsebuli kedlis dazianebul zedapirze
rkinabetonis perangis mowyoba:
_kedlis

zedapiris fuWviliani adgilebis
damuSaveba sangrevi CaquCebiT
- arsebul kedelSi ankerebisaTvis
burRilebis mowyoba 20mm

- cementis xsnari
-ankerebis

mowyoba armaturis calkeuli
Reroebisagan 12 A-III
-armaturis badis mowyoba kedlis zedapirze
8 mm A-III
- perangis betoni B30 F200W6

m

grZ.m

11

m3

0.02

kg

6

kg

14

3

18

m

უწყისი N-5
ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
სამუშაოთა მოცულობების კრებსიტის უწყისი

N

სამუშაოების დასახელება

განზ.

რაოდენობა

შენიშვნა

1

2

3

4

5

მ2

3300.000

თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები
1 მოედნის და დამაგრება
თავი II. მიწის ვაკისი

უწყისი N-4

1 გრუნტის დამუშავება ჭრილში

2

900.0
3

1. ექსკავატორით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში

მ

810.0

33გ

2. დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში

მ3

90.0

33გ

გრძ.მ

30

არსებული ბორდიურის დემონტაჟი გატანა ნაყარში ზომით
15X30X100

3 მიწის ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით

2

მ

3500

4 საპროექტო კედლის მოწყობა L-15 გრძ.მ

გრძ.მ

15

უწყისი N-3

5 არსებული კედლის შეკეთება

გრძ.მ

6

უწყისი N-4

ც

7

თავი III. ხელოვნური ნაგებობები

6 არსებული ჭების მოწყობა საპროექტო ნიშნულზე
თავი IV. გზის სამოსი
7 გზის სამოსის მოცულობების უწყისი

უწყისი N-2

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
უწყისი N6

ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

N

I თვე

II თვე

30 კალ.დღე

30 კალ.დღე

საჭირო
კალენდარულ
ი დღეების
რაოდენობა

სარეაბილიტაციო მონაკვეთი
5

1

2

1 მოსამზადებელი სამუშაოები

2 მიწის სამუშოები

3 ხელოვნური ნაგებობები

4 საგზაო სამოსი

5

5

5
3

5

5

5

5

5

5
4

5

5
5

უწყისი N 7

ძირითადი სამშენებლო მექანიზმები და სატრანსპორტო საშვალებები
ქალაქ ბორჯომში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

N

დასახელება

განზომილება

რაოდენობა

შენიშვნა

1

2

3

4

5

1

ამწე

ცალი

1

2

ავტომტვირთველი

ცალი

2

3

ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი
ჩაქუჩი (კოდალა)

ცალი

1

4

ექსკავატორი

ცალი

1

5

ბულდოზერი

ცალი

1

6

ელექტროვიბრატორი

ცალი

1

7

ავტოგრეიდერი 79 კვტ.

ცალი

1

8

თვითმავალი სატკეპნი 5ტ

ცალი

1

9

თვითმავალი სატკეპნი 10ტ

ცალი

1

10

სარწაყვი-სარევხი მანქანა

ცალი

1

11

ავტოთვითმცლელი

ცალი

2

12

ბორტიანი მანქანა

ცალი

1

13

ასფალტდამგები

ცალი

1

14

ავტოგუდრონატორი

ცალი

1

ნახაზები

