შ.პ.ს. ,,გეომეფი“

საპროექტო

დოკუმენტაცია

აკ. ელიავას ქუჩა N 167-ში არსებული ყოფილი სკოლის დემონტაჟის სამუშაოები

განმარტებითი ბარათი, ნახაზები, უწყისი, ხარჯთაღრიცხვა

TX1

განმარტებითი ბარათი
შესავალი
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. ,,გეომეფს“ შორის 2020 წლის 10
თებერვალს გაფორმებული N 31 ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს. ,,გეომეფმა“ ქ. სენაკში
ჩაატარა აკ.ელიავას ქუჩაზე N 167-ში მდებარე ყოფილი საჯარო სკოლის შენობის საინჟინრო
კვლევები, რომლის მიზანს წარმოადგენდა აღნიშნული შენობის სადემონტაჟო სამუშაოების
დაპროექტება.
არსებული მდგომარეობის მოკლე აღწერა
სადემონტაჟო შენობა განთავსებულია ქ. სენაკში აკ.ელიავას ქუჩის N 167-ში. აღნიშნული
შენობა ამორტიზებულია და საჭიროებს დემონტაჟს.
მასალების
განსაზღვრულ

დამუშავებისა
იქნა

და

მონაცემების

განსახორციელებელი

მოცულობებით.
სამუშაოთა
მოცულობებზე
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

სათანადო

ანალიზის

სამუშაოების
დაყრდობით

საფუძველზე

სახეობები

სათანადო

შედგენილი

იქნა

- სეისმომედეგურობა - 8 ბალი.
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენისას გამოყენებულია შემდეგი ძირითადი
ნორმატიული აქტები:
1. ს.ნ. და წ. 03.01.85 `სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია~
2. ს.ნ. და წ. 03.04.85 `მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები~
3. ს.ნ. და წ. 03.04.80 `უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე~
4. ს.ნ. და წ. 02.06.74 `დატვირთვები და ზემოქმედება. პროექტების ნორმები~
მშენებლობის ორგანიზაციის სქემა პროექტში გათვალისწინებული სამუშაოების
ჩამონათვალი და მოცულობა განსაზღვრულია ფიზიკური ანაზომების თანახმად.
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდიკას საფუძვლად
უდევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის N 52, საქართველოს
ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების
აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვებულ იქნეს 1992 წლამდე მოქმედი ნორმები, წესები,
ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტები, რომელთა ალტერნატივა არ არსებობს.
ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვაში ერთეული განფასებები განსაზღვრულია 1984 წლის ს.ნ. და
წესების შესაბამისი ცხრილებით 2020 წლის I კვარტლისთვის არსებული ფასებით.
ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია რესურსული მეთოდით: 1 კაც/სთ-ის ღირებულება
აღებულია 4,6-6-7,8 ლარი. სამშენებლო მასალების, მანქანა-მექანიზმების მ/სთ-ის
ღირებულება 2020 წლის I კვარტლის მონაცემებით.
სამუშაოების ღირებულება მიმდინარე ფასებში. ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას გამოყენებულია მშენებლობის 1984 წლის ნორმატიული ბაზა
და სამშენებლო რესურსების სახარჯთაღრიცხვო ფასების კრებული (I კვარტალი, 2020 წელი).
ზედნადები ხარჯები და გეგმიური დაგროვება 2020 წლის მეთოდური მითითებების
შესაბამისად 10% და 8%-ის ტოლია.

TX2

საპროექტო ღონისძიებები
პროექტი

ითვალისწინებს ყოფილი სკოლის ამორტიზებული ორსართულიანი

შენობის დემონტაჟს, სამშენებლო ნაშალის გატანას და ვარგისი მასალების დასაწყობებას
მეორადი გამოყენებისათვის.

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს
45623,08 ლარს.

სამუშაოთა ორგანიზაცია
სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების
და რეკომენდაციების სრული დაცვით.
შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა და მშენებლობის ხანგრძლივობის მაქსიმალურად
შემცირების

მიზნით

სპეციალიზებური

მიღებულია

საწარმოო

სამუშაოების

ბრიგადებით

კომპლექსური

შესრულება,

მექანიზმებით

შრომის

და

ორგანიზაციის

თანამედროვე მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით.
ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატები და კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს
საპროექტო მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს, და უნდა აკმაყოფილებდეს
მათ მოთხოვნებს.
მოსამზადებელ პერიოდში გათვალისწინებულია სამუშაოების ჩატარება წარმოების
ტერიტორიის მოსამზადებლად და წარმოების ფრონტის უზრუნველსაყოფად.

შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა
მომუშავთა შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა სამუშაოთა წარმოების ცალკეულ
ეტაპებზე აუცილებელია სნ და წ III-4-80* ,,უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე” და სხვა
ნორმატულ-საკანონმდებლო

დოკუმენტების

შესაბამისობით.

მათგან

ყურადღებას

ვამახვილებთ შემდეგზე: სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის
გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და
სიგნალიზაციის საშუალებებით. ელექტროუსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია
სახელმწიფო სტანდარტში 12.1.013-88. ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ
მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, ელექტრო-სადენები და ელექტრო მოწყობილობები კი
იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.
აუცილებელი პირობაა სამუშაოების წარმოების სიახლოვეს 6 მეტრის რადიუსში არ უნდა
იმყოფებოდნენ დაუსაქმებელი მუშა-მოსამსახურეები და უცხო პირები
დაუშვებელია

ხელსაწყოებისა

და

მოწყობილობების

დატოვება

ჩართულ

მდგომარეობაში ზედამხედველობის გარეშე. ცხადია მათი ტექნიკური მომსახურეობაც უნდა
მოხდეს ძრავის გამორთვის შემდეგ.

TX3

სამუშაოებზე დასაქმებულმა ყველა მუშაკმა (როგორც მუშამ, ასევე მოსამსახურემ)
უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესები, გაიაროს ინსტრუქტაჟი, ჩააბაროს
გამოცდა სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერების დაფიქსირებით.
მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით
(სპეც.ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სხვა) და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო
კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები (სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა, უსაფრთხოების
ღონისძიებები).
აუცილებელია

უსაფრთხოების

ტექნიკის,

საწარმოო

სანიტარიის

და

ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა, მათი
სწავლება ყველა მომუშავეთათვის. სამუშაოს დაწყების წინ ინსტრუქტაჟის ჩატარება,
უსაფრთხოების წესების სწავლება,
მშენებელი ორგანიზაცია პასუხისმგებელია და ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს
უსაფრთხოების, შრომის, საწარმოო სანიტარიის წესების სრული დაცვით.

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები
სამუშოთა პერიოდში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური
მიმდებარე ტერიტორიის დამტვერიანებისაგან თავის ასაცილებლად.

ღონისძიებები

დაუშვებელია არსებული საკანალიზაციო ჭების დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.
ასევე არსებულ საკანალიზაციო ქსელის პირობებში მიზან-შეწონილად ვერ ჩაითვლება
დროებითი ტუალეტის მოწყობა ამოსახაპ ორმოზე. მათი დროებითი ჩართვაც სასურველია
საკანალიზაციო კოლექტორში.
გარემოს დაცვის სამსახურიდან ნებართვის გარეშე სამუშაო ზონაში იკრძალება
მრავალწლიანი ხეების და ნარგავების მოჭრა-განადგურება.
ზემოთ

მითითებული

განხორციელდეს

ბუნების

დებულებებიდან
დაცვითი

და

გამომდინარე

ჰაერის

სამუშაოები

გაბინძურების

უნდა

საწინააღმდეგო

ღონისძიებების დაცვით მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატული დოკუმენტების
შესაბამისობით.
მოსამზადებელი სამუშაოებისა და უშუალოდ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა
წარმოებისას, მშენებელი ვალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი და სხვა შესაბამისი
სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები:
ა). სამუშაოების დამთავრების შემდეგ, სამუშაო ადგილი და სამშენებლო მოედანი
უნდა გასუფდავდეს ყოველგვარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვისაგან;
ბ).

აკრძალულია

ნამუშევარი

ნავთობპროდუქტების

და

სხვა

სახის

ნაგვის

ჩაღვრა/ჩაყრა მდინარის კალაპოტში;
გ). აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების რეცხვა მდინარის ნაპირზე. მათ გასარეცხად
უნდა მოეწყოს სპეციალურად აღჭურვილი ადგილები.
შ.პ.ს. ,,გეომეფი“-ს დირექტორი:
ინჟინერ გეოლოგი:

დ. კვარაცხელია
ა. კოხია
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