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1 ღერავალი 
მოცემსლი დოკსმენტი მოიცავრ ქველა ასცილებელ ინტორმაციარ, რომელიც რაჩიროა 
რრსლქოტილი და დამკვეთირ მოთცოვნებირ ღერაბამირი რაპროეუტო მომრაცსრებირ 
ღერრსლებირათვირ. 

 

2 ტერმინები და განმარტებები  

ტერმინი 
LMC 
CSC 

განმარტება 

RIBA N/A 
Royal Institute of British Architects, ბრიტანელ 
არუიტეუტორთა რამეტო ინრტიტსტი 

რაპროეუტო 
გსნდი 

N/A 

არუიტეუტორებირ, ინჟინრებირ და რცვა კონრსლტანტთა 
ძგსტი, რომელიც დაკავებსლია რაპროეუტო დოკსმენტაციირ 
მომზადებით, როგორც წერი, მღენებლობირ პროცერღი 
რამსღაოებირ პროეუტთან ღერაბამირობირ ზედამცედველობირ 
მოვალეობებით.  

3 ტაუტობრივი მდგომარეობირ აფწერილობა 
იცილეთ დანართი 1 (ტაუტობრივი მდგომარეობირ მოკლე აფწერილობა) 

4 რაპროეუტო რივრცეები  
ინტორმაცია რაპროეუტო რივრცეებირ და მათ მიმართ ტეუნიკსრი მოთცოვნები იც.  
დანართი 2 (მოთცოვნები რაპროეუტო რივრცეებირ მიმართ)-ღი. 

5 რაპროეუტო გსნდირ მიერ ღერარრსლებელი რამსღაოები და 
რაპროეუტო დოკსმენტაციირადმი მოთცოვნები 

5.1 რაპროეუტო გსნდირ მიერ ღერარრსლებელი რამსღაოები 
რრიპ რაუართველორ ინოვაციებირა და ტეუნოლოგიებირ რააგენტომ განიზრაცა 
რაუართველოღი ინოვაცისრი და ტეუნოლოგიებირ ეკო რირტემირ ყამოქალიბება. 
ეკორირტემირ ინტრარტრსუტსრა სნდა ღედგებოდერ ღემდეგი ტსნუციონალსრი 
რივრცეებირაგან: 

 ადმინირტრაცისლი ცენტრი 
 ინოვაციებირ ცენტრირ მინი მოდელი 
 ბიზნერირ და ინკსბაციირ ცენტრი 
 ინოვაციებირ ცენტრი 
 Co-Working რივრცე და კატეტერია 
 რავარძიღო დარბაზი 
 რეკრეაცისლი ზონა 
 პარკინგი 
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დიზაინი მაურიმალსრად ინტეგრირებსლი სნდა იქორ ლანდღატტთან და ემქარებოდერ 
მდგრადობირ პრინციპებრ.  

რაპროეუტო გსნდირ მიერ სნდა მომზადდერ:  

A. ზემოაფნიღნსლი რივრცეებირ გათვალირწინებით მთლიანი ტერიტორიირთვირ 
(ტართობი დააცლოებით 18307მ2) განაღენიანებირ რეგსლირებირ გეგმირ 
გეგმარებითი დავალებირ მიფება, მირ რატსშველზე განაღენიანებირ რეგსლირებირ 
გეგმირ ღემსღავება და ქველა იმ რამსღაორ ღერრსლება, რაც რაჩიროა ღერაბამირ 
რაცელმწიტო ორგანოებთან მათი ღეთანცმებირათვირ და ნებართვებირ 
მოპოვებირათვირ. 

B. ადმინირტრაცისლი ცენტრირა და ინოვაციებირ ცენტრირ მინი მოდელირთვირ 
არრებსლი ღენობა #1 და #2-ირ (იცილეთ დანართი 1 (ტაუტობრივი 
მდგომარეობირ მოკლე აფწერილობა)) რეკონრტრსუციირ პროეუტირ ღემსღავება, 
რაც გსლირცმობრ  ღემდეგი დოკსმენტაციირ ღემსღავებარ: 

 არუიტეუტსრსლი პროეუტი 
 რაინჟინრო რირტემებირ პროეუტი 

o რაინჟინრო რირტემებირ პროეუტირ აფნიღნსლი ღენობებირთვირ 
ღემსღავება სნდა მოცდერ წითელი ცაზებირ ტარგლებღი და სნდა 
იქორ მითითებსლი თს რად და როგორ სერთდება  გარე  ურელებრ. 

 ინტერიერირ დიზაინირ პროეუტი 
 ღენობირ ღიდა განათებირა და ტარადირ მინათებირ პროეუტი 
 ლანდღატტირა და გარე კეთილმოწქობირ პროეუტი 
 რაჩიროებირ ღემთცვევაღი ღენობებირ კონრტრსუცისლი პროეუტი 
 დემონტაჟირ პროეუტი ( კედლები, რაცსრავი, და ა.ღ) 
 მღენებლობირ ორგანიზაციირ პროეუტი 
 პროეუტებირ ცარძთაფრიცცვა 
 რაპროეუტო რამსღაოებირ მენეძმენტი 
 პროეუტირ რეალიზაციირთვირ რაჩირო ნებართვებირ მოპოვება 
 რაავტორო ზედამცვედველობირ განცორციელება 
 ქველა რცვა იმ რამსღაორ განცორციელება, რომელიც არ არირ ზემოთ 

მითითებსლი, თსმცა რაჩირო იუნება აფნიღნსლი ღენობებირ 
რეკონრტრსუციირ პროეუტირ ღემსღავებირა და მღენებლობირ ნებართვებირ 
მიფებირთვირ  

ღენიღვნა: 

რაპროეუტო გსნდირ რამსღაო მოცსლობაღი არ ღედირ მთლიანი ტერიტორიირ 
ტოპოგრატისლი გეგმირა და ღენობებირ აზომვითი ნაცაზებირ ღემსღავება. 

რაპროეუტო გსნდი ვალდებსლია განაცორციელორ რაკსთარი რაპროეუტო გსნდირ 
მენეძმენტი, მოაცდინორ რაპროეუტო გსნდირ რამსღაოებირ დაგეგმვა, და მარღი ყართსლი 
მცარეებირ კოორდინაცია. 

რაპროეუტო გსნდმა მჩიდროდ სნდა ითანამღრომლორ დამკვეთთან და დამკვეთირ 
წარმომადგენლებთან, რათა მოცდერ სზრსნველქოტა იმირა, რომ პროეუტირ 
რეალიზაცია ღერაშლებელი იქორ დადგენილი ვადებირა და ცარძებირ ღერაბამირად. 
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რაპროეუტო გსნდირ მიერ სნდა მოცდერ რეგსლარსლ ღეცვედრებღი მონაწილეობირ 
მიფება, რომელიც ინიცირებსლი იუნება დამკვეთირ, პროეუტირ მენეძერ/კოორდინატორირ 
მიერ. ერ ღეცვედრები ღეიშლება იქორ ღემდეგი ტიპირ :  

 
 დიზაინირ ვორუღოპები  
 დიზაინირ ქოველკვირესლი რაკოორდინაციო ღეცვედრები  
 ქოველკვირესლი/ქოველთვისრი ღეცვედრები პროგრერთან დაკავღირებით  
 ღეცვედრები ფირებსლებირ ოპტიმიზაციართან დაკავღირებით  
 პროეუტირ მენეძმენტირ გსნდირ ოტირღი ღეცვედრები  

 

რაპროეუტო გსნდირ მიერ დასღვებელია ირეთი არუიტეუტსრსლი, რაინჟინრო თს რცვა 
გადაწქვეტებირ ღემსღავება, რომელიც მიბმსლი იუნება ერთ კონკრეტსლ ბრენდთან ან 
მომწოდებელთან ( მოცდერ ბრენდირ ან მრგავრირ პრინციპით), ანს ირე სნდა მოცდერ 
გადაწქვეტებირ ღემსღავება რომ ღერაშლო იქორ აფნიღნსლი მაცარიათებლებირ 
პროდსუციირ მოწოდებაზე ალტერნატივებირ არრებობა. 

ქველა რეპორტი, რპეციტიკაციები, ნაცაზები და რცვა პროეუტთან დაკავღირებსლი 
ინტორმაციები წარმოდგენილი სნდა იქორ 4 ეგზემპლარად  და არევე ელეუტრონსლად 
PDF ვერრიები. ქველა ეტაპირ ღემდეგ ინტორმაციები წარმოდგენილი იუნება 
რედაუტირებად ტორმატებღი, როგორიცაა DWG, Microsoft Excel ან რცვა. 

დამრაუმებლირ თანცმობირ გარეღე რაპროეუტო გსნდრ ეკრშალება ქოველგვარი 
ცვლილებებირ ან ღერწორებებირ განცორციელება წინარწარი დიზაინირ ან 
რპეციტიკაციებთან მიმართებაღი, როდერაც არეთი ცვლილებები არრებითად იმოუმედებრ 
პროეუტირ ცარირცზე ან გაზრდირ პროეუტირ ცარძებრა და დრორ. 

ქოველი ტაზირ, ეტაპირ დარრსლებირ ღემდეგ რაჩიროა რაპროეუტო გსნდირ მიერ მოცდერ 
ტეუნიკსრი ანგარიღგებირ მომზადება, რომელიც ღეაძამებრ ქველა ღერრსლებსლ რამსღაორ 
და იდენტიტიცირებარ გასკეთებრ ქველა ღერაშლო მნიღვნელოვან რაკითცრ, რომელიც 
რაჩიროებრ დასქონებლივ გადაწქვეტარ პროეუტირ გსნდირ მიერ. აფნიღნსლი რეპორტი 
გადაეცემა დამკვეთრ და მირ წარმომადგენლებრ, რომელებირგანაც მოცდება მირი 
განცილვა და დამოწმება. 

5.2 რაპროეუტო დოკსმენტაციირადმი მოთცოვნები 
მთლიანი პროეუტი, მათ ღორირ რაპროეუტო რამსღაოები, სნდა წარიმართორ RIBA 
რამსღაო გეგმირ მონაცაზი 2007-ირ მიცედვით (RIBA Plan of Work 2007), რაც გსლირცმობრ 
რომ რაპროეუტო რამსღაოებირ დაქოტა მოცდება ტაზებად და უვემოთ მოცემსლირ 
მიცედვით განირაზფვრება თითოესლ ტაზაზე წარმორადგენი დოკსმენტაცია და მირდამი 
მოთცოვნები 

5.2.1 რამსღაო ტაზა C : კონცეტცია 
მარ ღემდეგ რაც ღერყესლი რაპროეუტო გსნდი მოაცდენრ ქველა არრებსლი დოკსმენტირ 
დეტალსრ ანალიზრა და ღენობებირ ტაუტობრივი მდგომარეობირ ღერწავლარ/კვლევარ, 
სნდა მოცდერ ღემდეგი მომრაცსრებირ ღერრსლება: 

A. მთლიანი ტერიტორიირთვირ გრგ-რ მომზადება/ღეთანცმება 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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აფნიღნსლ ეტაპზე რაპროეუტო გსნდირ მიერ სნდა მოცდერ მთლიან ტერიტორიაზე 
გრგ-რ ერკიზსრი ვარიანტირ ღემსღავება, რომელიც თან დაერთვება თბილირირ 
არუიტეუტსრირ რაიტზე, www.tas.ge, იმ დოკსმენტაციარ რომელიც რაჩიროა 
გენერალსრი განაღენიანებირ რეგსლირებირ გეგმირ გეგმარებითი დავალებირ 
მირაფებად.  

მარ ღემდეგ რაც მიფებსლი  იუნება გრგ-რ გეგმარებითი დავალება, დავალებირ 
რატსშველზე სნდა მოცდერ გენერალსრი განაღენიანებირ რეგსლირებირ გეგმირ 
ღემსღავება და ქველა იმ რამსღაორ ღერრსლება, რაც რაჩიროა გრგ-რ ღერაბამირ 
რაცელმწიტო ორგანოებთან ღეთანცმებირათვირ.  

B. ადმინირტრაცისლი ცენტრირა და ინოვაციებირ ცენტრირ მინი მოდელირ ღენობებირთვირ  
კონცეტციირ განვითარება/ კონცეპტსალსრი დიზაინირ მომზადება, რაც სნდა 
მოიცავდერ ღემდეგრ: 

 ზოგადი აფწერა პროეუტირ არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, ინტერიერირ 
დიზაინირ, ლანდღატტი და გარე კეთილმოწქობირ, რაინჟინრო და ქველა რცვა 
რირტემებირა, რომლებიც გამოქენებსლი იუნება აფნიღნსლი პროეუტირ 
განრაცორციელებლად. 

 პროეუტირ არუიტეუტსრსლი, ინტერიერირ დიზაინირ, რაინჟინრო რირტემებირ,  
ლანდღატტი და გარე კეთილმოწქობირ კონცეტციირ წარმოდგენა, რომელიც 
რრსლ ღერაბამირობაღი სნდა იქორ დამკვეთირ მოთცოვნებთან და რაპროეუტო 
დავალებართან. 

 კონცეპტსალსრი ღენობირ მცირე ზომირ მარღტაბღი წარმოდგენილი გეგმები და 
ჩრილები, რომელიც განრაზფვრავრ ღენობირ ვერტიკალსრ და 
წორიზონტალსრ სრთიერთკავღირებრ, და ღენობირ არუიტეუტსრსლ იერრაცერ. 

 კონცეპტსალსრი რართსლირ გეგმები, რადაც წარმოდგენილი იუნება შირითადი 
რივრცეებირ ადგილმდებარეობები, მათ ღორირ წორიზონტალსრი და 
ვერტიკალსრი გადაადგილებირ რირტემები, მეუანიკსრი და ელეუტრო 
მოწქობილობებირ ოთაცები, და რაინჟინრო ღაცტები. 

 ღენობირ კონცეტციირ მაკეტები და რენდერები 
 რაპროეუტო გსნდირ მიერ პროეუტზე რეკომენდაციებირ ღემსღავება 

ეკოლოგისრ, ენერგო-ეტეუტსრ რაკითცებთან მიმართებაღი. 
 ცარძებირ მოდელი, რომელიც ღეერაბამება პროეუტირ წერდებირ მიცედვით 

განრაზფვრსლ დამტკიცებსლ ბისძეტრ 

 

ღენიღვნები:   

1. იმ ღემთცვევაღი თს განცორციელდება რეკონრტრსუციირ ირეთი რაცე, 
რომლირთვირაც ასცილებელია მიწირ ნაკვეთირ რამღენებლოდ გამოქენებირ 
პირობებირ დადგენა, მაღინ აფნიღნსლი ტაზირ დარრსლებირ ღემდეგ რაპროეუტო 
გსნდირ მიერ რაჩიროა მოცდერ პროეუტირ არეთი ტიპირ რეკონრტრსუციაზე 
თბილირირ არუიტეუტსრაღი ნებართვებზე ღეტანა და რაჩიროებირ ღემთცვევაღი 
ქველა იმ რცვა დოკსმენტაციირ ღემსღავება, რაც რაჩირო იუნება ღერაბამირი 
ნებართვირ მირაფებად. 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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2. იმ ღემთცვევაღი თს განცორციელდება ღენობებირ რეკონრტრსუციირ ირეთი რაცე, 
რომელიც მოუმედი კანონმდებლობირ მიცედვით მოირაზრება როგორც 1-ლი 
კლარირ მცირე არუიტეუტსრსლ ობიეუტები, რაც რაჩიროებრ რაღსალოდ 5 რამსღაო 
დფეღი ნებართვირ გაცემარ, მაღინ აფნიღნსლი ტაზირ დარრსლებირ ღემდეგ 
რაპროეუტო გსნდირ მიერ რაჩიროა მოცდერ პროეუტირ არეთი ტიპირ 
რეკონრტრსუციაზე თბილირირ არუიტეუტსრაღი ნებართვებზე ღეტანა და 
რაჩიროებირ ღემთცვევაღი ქველა იმ რცვა დოკსმენტაციირ ღემსღავება, რაც რაჩირო 
იუნება ღერაბამირი ნებართვირ მირაფებად. 

რაპროეუტო გსნდირ მიერ აფნიღნსლი ეტაპირ დარრსლებირ ღემდეგ ასცილებელია 
მოცდერ ტეუნიკსრი ანგარიღგებირ მომზადება, რომელიც ღეაძამებრ ქველა ღერრსლებსლ 
რამსღაორ და იდენტიტიცირებარ გასკეთებრ ქველა ღერაშლო მნიღვნელოვან რაკითცრ, 
რომელიც პროეუტირ გსნდირ მიერ რაჩიროებრ დასქონებლივ გადაწქვეტარ. 

5.2.2 რამსღაო ტაზა D:  პროეუტი 
მარ ღემდეგ რაც მოცდება რაპროეუტო გსნდირ მიერ ღენობირ კონცეპტსალსრი დიზაინირ 
დამკვეთირათვირ წარდგენა და დამკვეთირგან თანცმობა, რაპროეუტო ორგანიზაციირ მიერ 
ცდება პროეუტირ ეტაპზე გადარვლა.  

A. აფნიღნსლი ტაზირ ბოლორ ადმინირტრაცისლი ცენტრირა და ინოვაციებირ ცენტრირ 
მინი მოდელირ ღენობებირთვირ გადმოცემსლ ნაცაზებრა და დოკსმენტაციაღი 
წარმოდგენილი სნდა იუნარ ღემდეგი: 

 პროეუტირ განმარტებითი ბარათი 
 არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, ინტერიერირ დიზაინირ, რაინჟინრო 

რირტემებირ, ლანდღატტირა და გარე კეთილმოწქობირ ერკიზსრი დოკსმენტაციირ 
ღემსღავება. 

 პროეუტირ ეტაპირ ნაცაზებირ ღერაბამირი განაცლებსლი  ცარძთაფრიცცვა. 
ღემსღავებსლი არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, რაინჟინრო, და ინტერიერირ 
დიზაინირ გადაწქვეტები განცორციელებირთვირ რაჩირო თანცები სნდა 
ღეერაბამებოდერ დადგენილ ღეთანცმებსლ ბისძეტრ 

ამ ტაზირთვირ წარმოდგენილი არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, ინტერიერირ 
დიზაინირ, რაინჟინრო რირტემებირ, დემონტაჟირ, ლანდღატტირა და გარე 
კეთილმოწქობირ პროეუტებირ დოკსმენტაცია სნდა მოიცავდერ უვემოთ ყამოთვლილ 
ნაცაზებრ/ინტორმაციებრ. 

არუიტეუტსრსლი ნაწილი : 

 გენგეგმა 
 რართსლებირ გეგმები 
 რაცსრავირ გეგმა და წქლირ გადაქვანირ რირტემირ გეგმა 
 ტარადებირ ჩრილები და გეგმები, ტარადი ფერშებღი 
 ტიპისრი კედლებირა და რაცსრავირ ჩრილები 
 კიბირ სძრედირ მოწქობირ გეგმა 
 ტიცრებირ გეგმები 
 ჩერირ გეგმები 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 
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 რან-კვანშებირ მოწქობირ გეგმები 
 ლიტტებირ გეგმები 
 ტიპისრი ჩრილები და ტრაგმენტები 

რაინჟინრო ნაწილი : 

 ღენობირ თბოდანაკარგებირ ტეუნიკსრი ანგარიღი 
 რაინჟინრო რირტემებირ ზოგადი აფწერილობა, მათი პრინციპიალსრი რუემები, 

დიაგრამები. 
 გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაციირ  რირტემებირ რუემატსრი ნაცაზები, გეგმები, 

ღერაბამირი მოწქობილობებირა და რირტემებირ ქველა რაჩირო კომპონენტირ 
ადგილმდებარეობირ ყვენებით. 

 წქალმომარაგება, გაზმომარაგება, კანალიზაცია და რანიაფვრე რირტემებირ 
რუემატსრი ნაცაზები, გეგმები, ღერაბამირი მოწქობილობებირა და რირტემებირ ქველა 
რაჩირო კომპონენტირ ადგილმდებარეობირ ყვენებით. 

 ელ. მომარაგება, რსრტი დენებირ რირტემებირ რუემატსრი ნაცაზები, გეგმები, 
ღერაბამირი მოწქობილობებირა და რირტემებირ ქველა რაჩირო კომპონენტირ 
ადგილმდებარეობირ ყვენებით. 

 მეცამრიდირა და დამიწებირ რირტემებირ რუემატსრი ნაცაზები, გეგმები, ღერაბამირი 
მოწქობილობებირა და რირტემებირ ქველა რაჩირო კომპონენტირ 
ადგილმდებარეობირ ყვენებით. 

 რაცანშრო და დაცვირ რირტემებირ რუემატსრი ნაცაზები, გეგმები, ღერაბამირი 
მოწქობილობებირა და რირტემებირ ქველა რაჩირო კომპონენტირ 
ადგილმდებარეობირ ყვენებით. 

 

 

 

ინტერიერირ დიზაინი : 

 პროეუტირ განმარტებითი ბარათი,  რომელიც ცელრ ღესწქობრ დამკვეთრ გაიგორ 
დიზაინირ მოტივები და განცორციელებსლი არყევანი; 

  ინტერიერირ დიზაინირ პროეუტირ ერკიზსრი გეგმები, განღლები, პერრპეუტივები და 
დეტალებირ ნაცაზები 

 ტერებირ რუემა და მორაპირკეთებელი მარალებირ კოლაჟი; 
 „ტარნიღინგირ“ რელეუცია, რაც გსლირცმობრ ღერაბამირი კატალოგებირ  ან წიგნებირ 

დამკვეთირათვირ მიწოდებარ რომლითაც მოცდება ავეძირ და „ტარნიღინგირ“ 
ილსრტრირება და ღედგერ ღერაბამირი ყამონათვალი; 

კონრტრსუცისლი ნაწილი (რაჩიროებირ ღემთცვევაღი):  

 ღენობირ კონრტრსუცისლი დარკვნა 
 ღენობირ ელემენტებირ გამაგრებირ, გაშლიერებირ ღემთცვევაღი ღერაბამირი ნაცაზები 

და ჩრილები  

დემონტაჟირ პროეუტი: 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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 დემონტაჟირ გეგმები და ნაცაზები, რომლირ მეღვეობითაც იდენტიტიცირებადი 
იუნება დარანგრევი კედლები თს ღენობირ რცვა ელემენტები. 

 დემონტაჟირ ორგანიზაციირ პროეუტი 
 ქველა ირ ინტორმაცია, რომელიც ასცილებელია დემონტაჟირ ნებართვირ 

არაფებად 
 მარ ღემდეგ რაც მზად იუნება დემონტაჟირ პროეუტი და დემონტაჟირ 

ნებართვირთვირ რაჩირო დოკსმენტაცია, რაპროეუტო გსნდირ მიერ თბილირირ 
არუიტეუტსრაღი ღეტანილ იუნარ დემონტაჟზე ნებართვა 

ლანდღატტი და გარე კეთილმოწქობა 

 გენგეგმა 
 მირარვლელი გზებირ მოწქობირ რუემები 
 ეზორ განათებირ მოწქობირ გეგმები 
 ავტოტარეცირ მოწქობირ გეგმები 
 რეკრეაცისლი ზონებირ მოწქობირ რუემა 
 ლანდღატტირა და გარე კეთილმოწქობირ განცორციელებირათვირ რაჩირო ქველა 

რცვა ელემენტებირ მოწქობირ რუემები 

ცარძთაფრიცცვა:  

 არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, ინტერიერირ დიზაინირ, ლანდღატტი და გარე 
კეთილმოწქობირა და რაინჟინრო რირტემებირ ერკიზსრი ცარძთაფრიცცვირ 
მომზადება 

 

ღენიღვნა:  

1. თს აფნიღნსლ ღენობებზე განცორციელდა დაღენება, მიღენება, მზიდი ელემენტებირ 
გამაგრება ან რეკონრტრსუციირ ირეთი რაცეობა, რომელიც რაჩიროებრ პროეუტირ 
ღეთანცმებარ და მღენებლობირ ნებართვარ, მაღინ ამ ეტაპირთვირ რაპროეუტო 
გსნდირ მიერ რაჩიროა მოცდერ პროეუტირ რეკონრტრსუციაზე თბილირირ 
არუიტეუტსრაღი პროეუტირ ღეთანცმებაზე და მღენებლობირ ნებართვაზე 
განაცცადირ ღეტანა და ქველა იმ რცვა დოკსმენტაციირ ღემსღავება, რაც რაჩირო 
იუნება ნებართვირ მირაფებად.  

აფნიღნსლი ტაზირ, ეტაპირ დარრსლებირ ღემდეგ რაჩიროა რაპროეუტო გსნდირ მიერ 
მოცდერ ტეუნიკსრი ანგარიღგებირ მომზადება, რომელიც ღეაძამებრ ქველა ღერრსლებსლ 
რამსღაორ და იდენტიტიცირებარ გასკეთებრ ქველა ღერაშლო მნიღვნელოვან რაკითცრ, 
რომელიც პროეუტირ გსნდირ მიერ რაჩიროებრ დასქონებლივ გადაწქვეტარ. 

5.2.3 რამსღაო ტაზა E: მსღა პროეუტი 
აფნიღნსლი ეტაპირ ბოლორ რაპროეუტო ორგანიზაციირ მიერ სნდა მოცდერ 
დამკვეთირათვირ მსღა დოკსმენტაციირ გადმოცემა. 

მსღა დოკსმენტაცია სნდა წარმოადგენდერ დოკსმენტაციარ რომლირ რატსშველზეც 
ღერაშლებელია ღენობირ აფმართვა დამატებითი რაპროეუტო რამსღაოებირ ყატარებირ 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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გარეღე. ქველა გადაწქვეტა იუნება ერ არუიტეუტსრსლი, რაინჟინრო, რაცანშრო, 
კონრტრსუცისლი, აკსრტიკსრი, თბო-წიდრორაიზოლაციო და ა.ღ სნდა იქორ ერთმანეთღი 
კოორდინირებსლი და არაცსლი მსღა დოკსმენტაციაღი. 

მსღა დოკსმენტაცია ასცილებელია თავრებადი იქორ დამკვეთირ მოთცოვნებთან, ტეუნიკსრ 
დავალებარა და რამღენებლო მსღა დოკსმენტაციირ წარმოებირ მოთცოვნებთან და 
რტანდარტებთან. 

მსღა დოკსმენტაცია სნდა მოიცავდერ : 

- არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, რაინჟინრო, ინტერიერირ დიზაინირ, 
ლანდღატტი და გარე კეთილმოწქობირ მსღა ნაცაზებრ, რადაც მოცემსლი იუნება 
ქველა რაჩირო ჩრილი, კვანში, გეგმები და ტრაგმენტები, რომელიც 
ასცილებელია რამღენებლო და რამონტაჟო რამსღაოებირ ღერრსლებირათვირ 

- არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, ლანდღატტირ კეთილმოწქობირ, რაინჟინრო 
და ინტერიერირ დიზაინირ ნაცაზები სნდა იქორ ერთმანეთღი კოორდინირებსლი და 
მსღა დოკსმენტაციაღი კოორდინირებსლად წარმოდგენილი. 

- ქველა მარალირ, მოწქობილობებირ და პროდსუციირ რპეციტიკაციებრ, რომელიც 
რაჩიროა რამღენებლო პროეუტრ რეალიზაციირათვირ. რპეციტიკაციები სნდა იქორ 
წარმოდგენილი ირეთი დეტალიზაციით რომ ღერაშლებელი გაცდერ პოტენცისრი 
ღემრრსლებელი კომპანიებირგან კომერცისლი წინადადებებირ მიფება დამატებითი 
აცრნა-განმარტებირ , მოთცოვნილი გადაწქვეტირ დამატებითი აფწერირა და 
კოორდინაციირ გარეღე. რპეციტიკაციები და ღერაბამირი რიები სნდა აცდენდერ 
ქველა მორაწოდებელი მარალირ, მომრაცსრებირ, ცარირცობრივ, რამონტაჟო და 
რაოდენობრივ აფწერარ. 

- რამსღაოებირ მოცსლობებირ სწქირი (Bill of Quantities) 
- დეტალსრი ცარძთაფრიცცვა მოუმედი კანონმდებლობირა და რტანდარტებირ 

ღერაბამირად. 
- რაჩიროებირ ღემთცვევაღი არატიპისრი ნაკეთობებირ ერკიზსრი ნაცაზები. 

არუიტეუტსრსლი მსღა დოკსმენტაცია: 

რართსლებირ გეგმები: 

 რართსლებირ გეგმები, ქველა ოთაცირ და რივრცირ ზომებირ მითითებით. 

იატაკები: 

 ქველა ტიპირ იატაკირ მოპირკეთებირ ნაცაზები, პირობითი აფნიღვნებირ, 
მორაპირკეთებელი მარალირ მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო ჩრილირა და 
კვანშირ მითითებით 

 იატაკებირ მოწქობირ კვანშები კედლებთან, ფიობებთან და რცვა რაჩირო კვანში 

რატიცრე კედლები : 

 ქველა ტიპირ რატიცრე კედლებირ მოპირკეთებირ ნაცაზები, პირობითი აფნიღვნებირ, 
მორაპირკეთებელი მარალირ მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო ჩრილირა და 
კვანშირ მითითებით 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 
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პერიმეტრირ კედლები :  

 პერიმეტრირ კედლირ ღიდა და გარე მოპირკეთებირ ნაცაზები, პირობითი 
აფნიღვნებირ, მორაპირკეთებელი მარალირ მაცარიათებლებირა, დამსღავებირ 
ტეუნოლოგიირ, ქველა რაჩირო ჩრილირა და კვანშირ ( ფიობებთან, იატაკებთან და 
ა.ღ.) მითითებით 

ტეუნიკსრი ფიობირ კედლები: 

 ტეუნიკსრი ფიობირ კედლირ ღიდა და გარე მოპირკეთებირ ნაცაზები, პირობითი 
აფნიღვნებირ, მორაპირკეთებელი მარალირ მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო 
ჩრილირა და კვანშირ მითითებით 

პარაპეტებირ მოწქობა: 

 პარაპეტირ მოპირკეთებირ ნაცაზები, მორაპირკეთებელი მარალირ 
მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო ჩრილირა და კვანშირ მითითებით 
 
 

ღენობირ გადაცსრვა : 

 ღენობირ გადაცსრვირ მოწქობირ გეგმა ქველა დანადგარირ თს მოწქობილობირ 
ზსრტი ადგილმდებარეობირ ყვენებით, ჩრილები და კვანშები 

 რაცსრავიდან წქლირ გადაქვანირ მოწქობირ რუემა, წქლირ გადაქვანირ წერტილებირ 
კოორდინატებირ, და ქველა რცვა დეტალირ მითითებით 

კიბირ სძრედი: 

 კიბირ სძრედირ მოპირკეთებირ დეტალსრი ნაცაზები, მორაპირკეთებელი მარალირ 
მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო ჩრილირა და კვანშირ მითითებით 

ჩერები: 

 ქველა ტიპირ ჩერირ მოპირკეთებირ დეტალსრი ნაცაზები, მორაპირკეთებელი 
მარალირ მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო ჩრილირა (რაინჟინრო რირტემებთან 
და ა.ღ) და კვანშირ მითითებით 

 ჩერებირ რეტლეუტსრი გეგმები 

კარ-ტანძრები : 

 წარმოდგენილი სნდა იქორ დეტალსრი ინტორმაცია ქველა კარ-ტანძრირ 
ტეუნიკსრი მაცარიათებლებირა თს ტსრნიტსრირ ღერაცებ 

 კარ-ტანძრებირ მოწქობირ ნაცაზები, ქველა რაჩირო კვანშირ მითითებით 

ლიტტი: 

 ლიტტირ მოწქობირ გეგმები, ლიტტირ ღაცტირ მოპირკეთებირ დეტალსრი ნაცაზები, 
მორაპირკეთებელი მარალირ მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო ჩრილირა და 
კვანშირ მითითებით 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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ტარადი: 

 ტარადირ გეგმები, რართსლებირ, ფიობებირა და რცვა ტარადირ ელემენტებირ 
დეტალებირ დატანით და რიმაფლეებირ ყვენებით.  

 ტარადებირ მოპირკეთებირ ნაცაზები, მორაპირკეთებელი მარალირ 
მაცარიათებლებირა, ქველა რაჩირო ჩრილირა და კვანშირ მითითებით. 

ინტერიერირ დიზაინირ მსღა დოკსმენტაცია: 

ინტერიერირ დიზაინირ ნაცაზები სნდა იქორ კოორდინირებსლი არუიტეუტსრსლი და 
რაინჟინრო რირტემებირ ნაცაზებთან . ინტერიერირ დიზაინირ მსღა ნაცაზებღი 
წარმოდგენილი სნდა იქორ ღემდეგი : 

 რართსლებირ გეგმები, მარზე ავეძირა და ინტერიერირ დიზაინირ რცვადარცვა 
კომპონენტებირ ზსრტი ადგილმდებარეობირ ყვენებით 

 განღლები : ტიპისრად სნდა არაცავდერ განთავრებსლი ავეძირ რიმაფლეებრ, 
კედლებირ მორაპირკეთებელ მარალებრ, რანიტარსლი მოწქობილობებირ 
მიმაგრებირ ადგილებრ და რცვა დიზაინერსლ ელემენტებრ რომლებიც მსდმივად 
მაგრდება კედელზე; 

 რაინრტალაციო გეგმები: ნაცაზები რომლებიც მისთითებენ ელეუტრო მიერთებებრ 
და რცვა რაცირ მიერთებირ რაღსალებებრ; 

 იატაკირ მოპირკეთებირ გეგმები, რომელიც არაცავრ იატაკირ მორაპირკეთებელი 
მარალებირ წქობარ, ორნამენტრ და ა.ღ; 

 ჩერირ მოპირკეთებირ გეგმები, ჩერებირ რეტლეუტსრი გეგმები, მარზე ქველა 
რაინჟინრო რირტემირ ელემენტებირა თს რცვა კომპონენტირ ზსრტი 
ადგილმდებარეობირ მითითებით. 

 კედლებირ მოპირკეთებირ გეგმები, მარზე ქველა რაინჟინრო რირტემირ 
ელემენტებირა თს რცვა კომპონენტირ ზსრტი ადგილმდებარეობირ მითითებით; 

რაინჟინრო რირტემებირ მსღა დოკსმენტაცია: 

რაინჟინრო რირტემებირ ნაცაზები სნდა იქორ ერთმანეთღი კოორდინირებსლი და სნდა 
მოიცავდერ ღემდეგ ინტორმაციებრ: 

გათბობირ რირტემა: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 
 ღენობირ თბოტეუნიკსრი ანგარიღი 
 გათბობირ რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ, 

კომპონენტირ ტეუნიკსრი მაცარიათებლები და პირობითი აფნიღვნები 
 გათბობირ რირტემირ გეგმები, რირტემირ ქველა ელემენტირ ზომებირა და ზსრტი 

ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 აურონომეტრისლი რუემები 
 გათბობირ რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ ჩრილი და 

კვანში 

კონდიცირებირ რირტემა: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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 კონდიცირებირ რირტემირ გეგმები, რუემები, რირტემირ ქველა ელემენტირ ზომებირა 
და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 

 რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ , კომპონენტირ 
ტეუნიკსრი მაცარიათებლები, ქველა გამორაქენებელი ტიტინგებირა და 
ტსრნიტსრირ მითითებით და პირობითი აფნიღვნები 

 რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ ჩრილი და კვანში 

 

 

ვენტილაციირ რირტემა: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 
 აეროდინამიკსრი გაანგარიღებები 
 ვენტილაციირ რირტემირ გეგმები, რუემები, რირტემირ ქველა ელემენტირ ზომებირა და 

რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ , კომპონენტირ 

ტეუნიკსრი მაცარიათებლები, ქველა გამორაქენებელი ტიტინგებირა და 
ტსრნიტსრირ მითითებით და პირობითი აფნიღვნები 

 რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ ჩრილი და კვანში 

წქალმომარაგებირა და კანალიზაციირ რირტემა: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 
 წიდრავლიკსრი დათვლები 
 წქალმომარაგებირა და კანალიზაციირ რირტემირ გეგმები, რირტემირ ქველა 

ელემენტირ ზომებირა და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 წქალმომარაგებირა და კანალიზაციირ რირტემირ რეალიზაციირათვირ 

გამორაქენებელი ქველა მარალირ, კომპონენტირ ტეუნიკსრი მაცარიათებლები და 
პირობითი აფნიღვნები 

 წქალმომარაგებირა და კანალიზაციირ რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო 
ქველა დეტალირ ჩრილი და კვანში 

 წქალმომარაგებირა და კანალიზაციირ ღიდა დაურელვირ პროეუტი, ქველა 
გამორაქენებელი ტიტინგებირა და ტსრნიტსრირ მითითებით 

გაზმომარაგება: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 
 რირტემირ მოწქობირ/ დაურელვირ რუემები და გეგმები, რირტემირ ქველა ელემენტირ 

ზომებირა და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ , ტსრნიტსრირ, 

კომპონენტირ ტეუნიკსრი მაცარიათებლები და პირობითი აფნიღვნები 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ ჩრილი და კვანში 

ელ. მომარაგებირ რირტემა: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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 ელ. მომარაგებირ რირტემირ მოწქობირ/ დაურელვირ რუემები და გეგმები, რირტემირ 
ქველა ელემენტირ ზომებირა და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 

 ელ. მომარაგებირ რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ 
, ტსრნიტსრირ, კომპონენტირ ტეუნიკსრი მაცარიათებლები და პირობითი 
აფნიღვნები 

 ელ. მომარაგებირ რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ 
რამონტაჟო ჩრილი და კვანში 

რსრტი დენები (რატელეტონო ურელი, ინტერნეტი, დაცვირ რირტემა-რიგნალიზაცია, გაზირ 
გაჟონვირ რიგნალიზაცია, ღენობირ ავტომატიზაცია, ვიდეო მეთვალქსრეობირ რირტემა 
(CCTV), Access Control, გენერატორი) 

 განმარტებითი ბარათი 
 რსრტი დენებირ რირტემირ მოწქობირ/დაურელვირ რუემები და გეგმები, რირტემირ 

ქველა ელემენტირ ზომებირა და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 რირტემირ მოწქობირთვირ/რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ ჩრილი და 

კვანში 

მეცამრიდი და დამიწებირ რირტემა: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 
 რირტემირ მოწქობირ/ დაურელვირ რუემები და გეგმები, რირტემირ ქველა ელემენტირ 

ზომებირა და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ , ტსრნიტსრირ, 

კომპონენტირ ტეუნიკსრი მაცარიათებლები და პირობითი აფნიღვნები 
 მეცამრიდი და დამიწებირ რირტემირ მოწქობირ გეგმები, რუემები, ჩრილები და 

კვანშები 

რაცანშრო რირტემები: 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 
 რაცანშრო რირტემირ  გაანგარიღებები 
 რირტემირ მოწქობირ/ დაურელვირ რუემები და გეგმები, რირტემირ ქველა ელემენტირ 

ზომებირა და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ , ტსრნიტსრირ, 

კომპონენტირ ტეუნიკსრი მაცარიათებლები და პირობითი აფნიღვნები 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ ჩრილი და კვანში 

ზედმეტი წქლირ გადაქვანირ პროეუტი (რანიაფვრე/რადრენაჟო) 

 ერ პროეუტი თავირთავღი გსლირცმობრ რაცსრავიდან, ტერარებიდან, ეზოდან წქლირ 
გადაქვანირ პროეუტირ ღემსღავებარ. 

 რირტემირ განმარტებითი ბარათი 
 რირტემირ მოწქობირ/ დაურელვირ რუემები და გეგმები, რირტემირ ქველა ელემენტირ 

ზომებირა და რამონტაჟო ადგილმდებარეობირ მითითებით 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ გამორაქენებელი ქველა მარალირ , ტსრნიტსრირ, 

კომპონენტირ ტეუნიკსრი მაცარიათებლები და პირობითი აფნიღვნები 
 რირტემირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა დეტალირ ჩრილი და კვანში 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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ლანდღატტი და გარე კეთილმოწქობირ მსღა დოკსმენტაცია 

 გენგეგმა 
 მირარვლელი გზებირ მოწქობირ მსღა ნაცაზები, ღერაბამირი ჩრილები, კვეთები, 

კვანშები და ტრაგმენტები 
 ეზორ განათებირ მოწქობირ გეგმები, ქველა რაჩირო ჩრილი, კვეთები, კვანშები და 

ტრაგმენტები 
 რეკრეაცისლი ზონებირ მოწქობირ რუემა, ქველა რაჩირო ჩრილი, კვეთები, 

კვანშები და ტრაგმენტები 
 ლანდღატტირა და გარე კეთილმოწქობირ განცორციელებირათვირ რაჩირო ქველა 

რცვა ელემენტებირ მოწქობირ რუემები, ქველა რაჩირო ჩრილი, კვეთები, კვანშები 
და ტრაგმენტები 

მღენებლობირ ორგანიზაციირ პროეუტი: 

რაპროეუტო გსნდირ მიერ წარმოდგენილ სნდა იქორ მღენებლობირ ორგანიზაციირ 
პროეუტი, რომლიც სნდა იშლეოდერ ღემდეგ ინტორმაციებრ: 

 ობიეუტირ დაცარიათება 
 მღენებლობირ ვადა, რამღენებლორ რამსღაოებირ ეტაპები, თანმიმდევრობა და 

თითოესლირ ცანგრშლივობა 
 მღენებლობირ წარმოებირ წერები და მეთოდები.  
 რამღენებლო ნაგვირ გატანირ, ღენობაღი მარალებირ ღეზიდვირ წერები 
 რამღენებლო მოედანზე რარაწქობე ტართები და დროებითი ღენობა-ნაგებობები, 

როგორც რამღენებლო მარალებირთვირ არევე პერრონალირთვირ 
 რამღენებლო ტეუნიკირ განთავრება და მაცარიათებლები 
 მღენებლობირ სზრსნველქოტა ენერგეტიკსლი რერსრრებით და წქლით, მათი 

მოთცოვნილი რიმშლავრეები და მიერთებირ წერტილები 
 სრატრთცოებირ სზრსნველქოტირ მეთოდები და ფონირშიებები 
 დატარსლი რამსღაოებირ, დათვალიერებირა და გამოცდირ აუტებირ ყამონათვალი, 

რაც მღენებლობირ პროცერირ დრორ სნდა ღედგერ  
 რამსღაოებირ ინრტრსმენტალსრი კონტროლი 
 ეკოლოგიირა და ბსნებირ დაცვირ წერები 
 ქველა რცვა ინტორმაცია, რაც განრაზფვრსლია რაუართველოღი მოუმედი 

რტანდარტებით 

 

რპეციტიკაციები: 

რაპროეუტო ორგანიზაციირ მიერ სნდა მოცდერ არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, 
ლანდღატტი და გარე კეთილმოწქობა, რაინჟინრო და ინტერიერირ დიზაინირ ნაწილირ და 
ქველა რირტემირ პროეუტირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო ქველა მოწქობილობირ, 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 
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პროდსუციირა და მარალებირ რპეციტიკაციებირ წარმოდგენა, რომლირ რატსშველზეც 
მოცდება ტენდერირება. 

რამსღაოებირ მოცსლობებირ სწქირი (Bill of Quantities) 

რამსღაოებირ მოცსლობებირ სწქირირ მთავარი მიზანია რამსღაოებირ და მირი 
კომპონენტებირ კოორდინირებსლი რიირ წარმოდგენა, ღერაბამირ აფწერილობებთან და 
რაოდენობებთან ერთად, რომელიც რამსღაოებრ აფწერრ ირე, რომ ღერქიდვებირ დრორ 
პრეტენდენტებმა წინადადებები წარმოადგინონ  ეტეუტიანად და რიზსრტირ მაფალი 
ცარირცით. 

დეტალსრი ცარძთაფრიცცვა: 

რაპროეუტო ორგანიზაციირ მიერ სნდა მოცდერ არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, 
ლანდღატტი და გარე კეთილმოწქობა, რაინჟინრო რირტემები, ინტერიერირ დიზაინირ 
დეტალსრი ცარძთაფრიცცვირ წარმოდგენა, რომელიც იშლევა დეტალსრ ინტორმაციარ 
პროეუტირ განცორციელებირთვირ რაჩირო ცარძებირ ღერაცებ, და ღეერაბამება 
ცარძთაფრიცცვირ წარმოებირ რტანდარტებრ. რაპროეუტო მცარირ მიერ ირ სნდა მოცდერ 
გადაწქვეტებირ ღემსღავება რომ პროეუტირ რეალიზაციირათვირ რაჩირო თანცებმა არ 
გადააჩარბორ დადგენილ ღეთანცმებსლ ბისძეტრ. 

5.2.4 რამსღაო ტაზა F: ინტორმაცია პროდსუციირ ღერაცებ (ტაბრიკაციირ ნაცაზები) 
თს პროეუტღი წარმოდგენილი იუნება ირეთი არარტანდარტსლი გადაწქვეტები, 
რომლებიც რაჩიროებენ სღსალოდ ამ პროეუტირთვირ წარმოებარ მაღინ წარმოდგენილ 
იუნარ მათი ტაბრიკაციირ ნაცაზები 

5.2.5 რამსღაო ტაზა G: რატენდერო დოკსმენტაცია 
რაპროეუტო გსნდირ მიერ სნდა მოცდერ პროეუტირ დამკვეთირ/დამკვეთირ 
წარმომადგენლირ დაცმარება კოორდინირებსლი რატენდერო პაკეტებირ მომზადებაღი, 
რაც მოიცავრ (მაგრამ არ ღემოიტარგლება) დამკვეთირ ან დამკვეთირ წარმომადგენლირ 
მიერ განვითარებსლი პაკეტებირ ღერაბამირი ნაცაზებირ, რპეციტიკაციებირა და რამსღაოებირ 
მოცსლობებირ სწქირებირ მომზადებარ.  

5.2.6 რამსღაო ტაზა H: რატენდერო მოუმედებები 
ღერქიდვებირ პერიოდღი, რაპროეუტო გსნდმა რაჩიროებირ ღემთცვევაღი, სნდა მოამზადორ 
ტენდერირ დოკსმენტაციირ დამატებები, რომელიც ღემდეგ მიეწოდება პროეუტირ 
მენეძერ/კოორდინატორრ და დაეუვემდებარება დამკვეთირ მიერ დადარტსრებარ. 

რაპროეუტო გსნდი ყართსლი იუნება ღერქიდვებირ პროცერღი და დაევალება ტენდერირ 
მონაწილეებირგან მიფებსლი ღემოთავაზებებირ/კომერცისლი წინადადებებირ ანალიზი 
პროეუტირ მენეძერ/კოორდინატორირაგან დამოსკიდებლად. აფნიღნსლი ანალიზი სნდა 
მოიცავდერ პოტენცისრი კონტრაუტორირ მიერ წარმოდგენილი ტეუნიკსრი გადაწქვეტებირ 
და მარალებირ ღერაბამირობარ პროეუტთან და მირი რპეციტიკაციებთან. 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 
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5.2.7 რამსღაო ტაზა J: მობილიზაცია 
აფნიღნსლ ტაზირ დრორ, რაპროეუტო გსნდირ მიერ სნდა მოცდერ კონტრაუტორებირთვირ 
ქველა რაჩირო ინტორმაციირ მიწოდება, რაც ცელრ ღესწქობრ მათ რამსღაოებირ 
მაურიმალსრად რწრატად დაწქებაღი.  

5.2.8 რამსღაო ტაზა K: მღენებლობირ პროცერი პრაუტიკსლ დარრსლებამდე 
მღენებლობირ პროცერღი რაპროეუტო გსნდირ მიერ რაჩიროა მოცდერ ღემდეგი 
ვალდებსლებებირ ღერრსლება: 

 ღესრაბამობირ, ცდომილებირ, დეტეუტირ აუტებირ წარმოება. 
 დამკვეთირ წინარწარი ინტორმირებსლობირ სზრსნველქოტა დიზაინთან 

დაკავღირებსლ ქველა რაკითცთან მიმართებაღი, რომლებიც რაჩიროებენ 
დასქონებლივ ყართსლობარ  და გადაწქვეტილებირ მიფებარ დამკვეთირ მცრიდან 

 დამკვეთირ ინტორმირებსლობირ სზრსნველქოტა დაკავღირებსლი ირეთ 
რაკითცებთან რომელიც სკავღირდება პროეუტირ დაგეგმილი ღერრსლებირ 
ცარირცირ გასარერებარ ან ცვლილებარ 

 კონტრაუტორებირ, კოორდინატორირ დამკვეთირ მცრიდან, პროეუტირ 
მენეძერ/კოორდინატორებირ მიერ მოთცოვნა ინტორმაციაზე (RFI) პარსცირ გაცემა 

 კონტრაუტორებირ მიერ გადმოცემსლი As Built ნაცაზებირა, გარანტიებირა და 
დანადგარებირ, მოწქობილობებირ ეურპლოატაციირ მანსალებირ მიმოცილვა. 

 კონტრაუტორებირ პროდსუციირ დამზადებირ ნაცაზებირ (Shop Drawings) 
მიმოცილვა და დამოწმება 

 წარმოდგენილი ნიმსღებირ/მარალებირ დამოწმება ( იგსლირცმება 
კონტრაუტორებირ მიერ მღენებლობირ პროცერღი გამოქენებსლი მარალებირ 
დამოწმება დიზაინირ რპეციტიკაციებთან მიმართებაღი) 

 კონტრაუტორებთან, და პროეუტირ რცვა დაინტერერებსლ მცარეებთან ერთად 
გარკვესლი ინტერვალებით ღეცვედრებზე დარწრება, რადაც განიცილება 
დიზაინთან დაკავღირებსლი რაკითცები  

 ქველა იმ დოკსმენტაციირ მომზადება რაც ასცილებელია  და განრაზფვრსლია 
რაუართველორ მთავარობირ #57 დადგენილება მღენებლობირ ნებართვირ გაცემირ 
წერირა და რანებართვო პირობებირ ღერაცებ, მიცედვით ღენობებირ ეურპლსატაციაღი 
მიფებირთვირ 

 კონტრაუტით გათვალირწინებსლი რცვა ვალდებსლებებირ ღერრსლება 

5.2.9 რამსღაო ტაზა L: დარრსლებსლი მღენებლობირ პროცერირ ღემდგომი პერიოდი 
აფნიღნსლ ტაზაზე, რაპროეუტო გსნდირ მიერ რაჩიროა მოცდერ ღემდეგი 
ვალდებსლებებირ ღერრსლება: 

 მონაწილეობირ მიფება დანადგარებირ ეურპლოატაციაღი გაღვებირ პროცედსრირ 
დრორ (რაპროეუტო გსნდირ მიერ ასცილებელია რაინჟინრო რირტემებირ 
რპეციალირტირ გამოქოტა ეურპლოატაციაღი გაღვებირ პროცერზე დარაკვირვებლად 
და ინრპეუციირ განრაცორციელებლად) 

 მონაწილეობირ მიფება რაბოლოო ღენობირ მიფება-ყაბარებირ პროცერირ დრორ 
(რაპროეუტო გსნდირ მიერ ასცილებელია რამოუალაუო მღენებლობირ ინჟინერირა 



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 
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და რაინჟინრო რირტემებირ რპეციალირტირ გამოქოტა მიფება-ყაბარებირ პროცერზე 
დარაკვირვებლად და ინრპეუციირ განრაცორციელებლად) 

 კონტრაუტორებირ მიერ გადმოცემსლი პროდსუციირ დამზადებირ ნაცაზებირ, 
გადმოცემსლი გარანტიებირა და დანადგარებირ/ მოწქობილობებირ 
ეურპლოატაციირ მანსალებირ მიმოცილვა  და დამოწმება 

 რაავტორო ზედამცედველობირ განცორციელება, დიზაინთან დაკავღირებსლი 
ნებირმიერ კითცვაზე პარსცირ გაცემა.   

6 პროეუტირ ღერრსლებირ ვადები 
პროეუტირ ღერრსლებირ რავალდებსლო ვადები მოცემსლია “დანართი 3 (პროეუტირ 
რტრატეგისლი კალენდარსლი გრატიკი)”-ღი  

7 რამსღაოებირ რაბისძეტო ფირებსლება 
რაპროეუტო გსნდი ვალდებსლია ირე წარმართორ რაპროეუტო რამსღაოები, რომ 
ადმინირტრაცისლი ცენტრირა და ინოვაციებირ ცენტრირ მინი მოდელირ რამღენებლო 
რამსღაოები არ გაცდერ რაბისძეტო ფირებსლებარ რომელიც ღეადგენრ 1,700,000.00 
ლარრ და 2014 წლირ 20 დეკემბრამდე პროეუტირ ტარგლებღი განცორციელდერ 
აფნიღნსლი ფირებსლებირ ღერქიდვები. 

8 ღერარრსლებელი რამსღაოებირ ტეუნიკსრი რტანდარტი 
რაპროეუტო გსნდირ მიერ ღემსღავებსლი არუიტეუტსრსლი, კონრტრსუცისლი, რაინჟინრო 
და დიზაინირ რცვა ტიპირ გადაწქვეტები ირე სნდა იქორ ღემსღავებსლი რომ 
გათვალირწინებსლი და ღერაბამირობაღი იქორ უვემოთ მოცემსლთან: 

 რაუართველორ კანონი „რივრცითი მოწქობირა და უალაუმღენებლობირ 
რატსშვლებირ ღერაცებ“ 

 რაუართველორ კანონი „რამღენებლო რაუმიანობირ ღერაცებ“ 
 რაუართველორ კანონი „არუიტეუტსრსლი რაუმიანობირ ღერაცებ“ 
 რაუართველორ ეკონომიკირა და მდგრადი განვითარებირ მინირტრირ 2010 წლირ18 

თებერვლირ #1-1/251 ბრშანება „რაუართველორ ტერიტორიაზე ტეუნიკსრი 
ზედამცედველობირა და რამღენებლო რტეროღი 1992 წლამდე მოუმედი ნორმებირ. 
წერებირ და ტეუნიკსრი რეგსლირებირ რცვა დოკსმენტებირ გამოქენებირ ღერაცებ 

 რაუართველორ მთავარობირ #57 დადგენილება, მღენებლობირ ნებართვირ გაცემირ 
წერირა და რანებართვო პირობებირ ღერაცებ  

 უალაუ თბილირი რაკრებსლორ 2009 წლირ 27 მარტირ #4-13 გადაწქვეტილება „უ. 
თბილირი ტერიტორიირ გამოქენებირა და განაღენიანებირ რეგსლირებირ წერებირ 
დამტკიცებირ ღერაცებ“ 

 „პროდსუტირ სრატრთცოებირა და თავირსტალი მიმოუცევირ კოდეური“ 
 რაუართველორ კანონმდებლობირ მიერ გათვალირწინებსლ რცვა ადგილობრივ 

დადგენილებებთან, ნორმებთან , რტანდარტებთან და რაერთაღორირო ან/და 
რტანდარტებთან 
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9 რაპროეუტო გსნდირ მიერ ცარირცირ კონტროლი და ცარირცირ 
სზრსნველქოტა 
რაპროეუტო გსნდმა ცარირცირ კონტროლირ და სზრსნველქოტირ მიზნით სნდა 
განაცორციელორ ღერაბამირი ფონირშიებები ნაცაზებირ, რპეციტიკაციებირ და მარალათა 
ნსრცირ რრსლქოტირ, განაცლებირ, მცარეთა გამოცმასრებირ გათვალირწინებირ პროცერღი, 
მანამ რანამ მოცდება რაპროეუტო პაკეტირ რრსლქოტა და ტენდერებირ ან მღენებლობირ 
მიზნით გამოუვექნება. 

ამ თანმიმდევრსლ და განმეორებით ციკლებღი განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია 
რაპროეუტო გსნდირ ცარირცირ მენეძმენტირ გრატიკირ ორიენტირები და ღსალედსრი ღიდა 
მიმოცილვები, უვემოთ მოცემსლი შირითადი პოზიციებირ გადაცედვირ, ღემოწმებირ და 
დამოწმებირ მიზნით:  

 ღერაბამირობა რაუართველორ კანონმდებლობართან 
 თავრებადობა ნაცაზებრა და რპეციტიკაციებრ ღორირ 
 კოორდინაცია პროეუტირ კონრტრსუცისლ, არუიტეუტსრსლ, რაინჟინრო და 

ინტერიერირ დიზაინირ დირციპლინებრ ღორირ 
 მარალათა ნსრცირ ღერაბამირობა რპეციტიკაციებთან და ნაცაზებთან 
 კარებირ, ტანძრებირ, აპარატსრირ და მოპირკეთებირ ნსრცებირ კოორდინაცია 

ნაცაზებთან და რპეციტიკაციებთან  

10 ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ სტლებები 
ნებირმიერი და ქველა რაავტორო სტლება დოკსმენტებზე, მონაცემებზე, ნაცაზებზე, 
რსუებზე, ანგარიღებზე, რპეციტიკაციებზე, კალკსლაციებზე, ტეუნიკსრ ინტორმაციაზე, 
წერილობით მარალებზე, ნოს-წასზე, ტეუნოლოგისრ იდეებზე, კვლევებზე, რუემებზე, 
დარკვნებზე, ნიმსღებზე, გრატიკსლ დიაგრამებზე, ტოტოებზე, წერილებზე, 
რპეციტიკაციებზე, რაცელმშფვანელოებზე, ღერარრსლებელ რამსღაოებთან დაკავღირებით, 
რომელიც მომზადებსლია, განვითარებსლია ან წარმოებსლია რაპროეუტო გსნდირ მიერ 
ან რაპროეუტო გსნდირთვირ, მათი ღეუმნირთანავე აშლევრ სტლებარ დამკვეთრ 
გამოიქენორ ირინი და რყება დამკვეთირ რაკსთრებაღი, მარ ღემდეგ, რაც დამკვეთი 
მოაცდენრ ღერარრსლებელი რამსღაორ ღერაბამირი ანაზფასრებირ რრსლქოტილად 
დატარვარ. რაპროეუტო გსნდმა სნდა გაატორმორ ქველა დოკსმენტაცია და მოამზადორ 
ღერაბამირი აუტები ზემოთცრენებსლი ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ სტლებირ 
დამკვეთირთვირ გადარაცემად ან ღერანარყსნებლად. დამკვეთრ ღესშლია ინტორმაცია 
გამოიქენორ ნებირმიერ ადგილარ, ანაზფასრებირ გარეღე. 

11 ცვლილებებირ მენეძმენტი და კონტროლი 
პროეუტირ განცორციელებირ ტარგლებღი რაპროეუტო დოკსმენტაციაღი ან/და 
ღერარრსლებელ რამსღაოებღი ღერატანი ნებირმიერი ცვლილება ეუვემდებარება “ გრატიკი 
11-A:ცვლილებირ მენეძმენტირ პროცედსრა “-ღი მოცემსლ რავალდებსლო პროცედსრარ 
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გრატიკი 11-A:ცვლილებირ მენეძმენტირ პროცედსრა 

12 ცარძებირ კონტროლი და პროეუტირ ცარძებირ გეგმა 
პროეუტირებირ მთელი ციკლირ განმავლობაღი რაპროეუტო გსნდი პროეუტირ 
მენეძერ/კოორდინატორთან ერთად, სზრსნველქოტრ ღერარრსლებელი რამსღაორ 
მონიტორინგრ ცარძებთან მიმართებაღი, რომ დაცსლი იუნერ დამტკიცებსლი ბისძეტი.  

იმ ღემთცვევაღი, თს დამკვეთი მოითცოვრ ცვლილებებრ და/ან რამსღაო მოცსლობირ 
გაზრდარ, რაც ზრდირ დამტკიცებსლ ცარძებრ, რაპროეუტო გსნდი პროეუტირ 

რაპროეუტო გსნდირ ან 
კონტრაუტორირ  
ცვლილებაზე 
მოთცოვნირ 

დრატტი(DCR) 

დამკვეთი/პროეუტირ მენეძერი მიმოიცილავრ ცვლილებაზე მოთცოვნირ 
დრატტრ 

დამკვეთი/პროეუტირ მენეძერი არაცავრ მოთცოვნარ ცვლილებირ 
კონტროლირ ანგარიღღი 

დამკვეთი/პროეუტირ 
მენეძერი მიმოიცილავრ 

ატარებრ გავლენარ: 
კალენდარსლ გრატიკზე 

პროეუტზე 
მღენებლობაზე 

ცარძებზე  

დამკვეთი/პროეუტირ 
მენეძერი მიმოიცილავრ 
პოტენცისრ ცვლილებარ 
რაპროეუტო გსნდთან, 

მოიპოვებრ ოპერატორირ 
დარტსრრ რაჩიროებირ 

ღემთცვევაღი 

დამკვეთი/პროეუტირ 
მენეძერი ამზადებრ 

ცვლილებაზე მოთცოვნარ 
(CR)  

დამკვეთი/პროეუტირ 
მენეძერი მიმოიცილავრ 

გრატიკრ, ვადებრ 

დამკვეთი/პროეუტირ მენეძერი რატიტიკაციარ სკეთებრ ცვლილებაზე 
მოთცოვნარ  

პროეუტირ გსნდირ გატრთცილება 

კონტრაუტორთან ტიურირებსლი ფირებსლებირ მოლაპარაკება თს 
მისფებელია ან არ არირ მითითებსლი ფირებსლება  ცვლილებაზე 

მოთცოვნაღი  

ცვლილებაზე 
მოთცოვნირ 
დრატტირ 
განაცლება 

გაიცემა 
ინრტრსუცია 

კონტრაუტორ
ზე / 

დამპროეუტებ
ელზე 

კონტრაუტორ
ირ 

ყართსლობა 

ინრტრსუციირ 
ფირებსლები
რ და ვადებზე 

გავლენირ 
ღეთანცმება 
კონტრაუტო

რთან 
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მენეძერ/კოორდინატორთან ერთად, სზრსნველქოტრ დამკვეთირ დასქოვნებლივ 
ინტორმირებარ. 

პროეუტირ ბისძეტირ დაცვირ მიზნით, პროეუტირ მენეძერ/კოორდინატორრ სტლება აუვრ 
მისთითორ რაპროეუტო გსნდრ პროეუტღი ცვლილებებირ ღეტანირ თაობაზე, იმ 
ღემთცვევაღი, თს წარმოდგენილი გადაწქვეტა აჩარბებრ ღეთანცმებსლ ბისძეტრ. 

რაპროეუტო გსნდმა სნდა სზრსნველქორ ღერარრსლებელი რამსღაორ ღერაბამირობა 
დამკვეთირ მოთცოვნებთან, მათ ღორირ მარალებირ წარმომავლობარა და დამტკიცებსლ 
ბისძეტთან დაკავღირებით. ნებირმიერი რაცირ ღესრაბამობირ ღემთცვევაღი, დასქოვნებლივ 
სნდა ღეატქობინორ დამკვეთრ.  

13 ფირებსლებირ ოპტიმიზაცია (Value Engineering)  
რაპროეუტო გსნდმა რამსღაოებირ ღერრსლებირარ სნდა გაატარორ ფირებსლებირ 
ოპტიმიზაციირ (Value Engineering) ფონირშიებები და პროეუტირ 
მენეძერ/კოორდინატორთან ერთად, ღეარრსლორ ქველა ღერაბამირი 
ცარძებირ/ფირებსლებირ კვლევა.  ერ ფონირშიებები მოიცავენ ალტერნატისლი მარალებირ 
და გადაწქვეტებირ გამოკვლევარ/ღერწავლარ, რენტაბელსრი და ერთეტიკსრი 
გადაწქვეტებირ მირაფწევად.  

14 ნებართვები  
რაპროეუტო გსნდი ვალდებსლია პროეუტირ რეალიზაციირთვირ რაჩირო ქველა  
ნებართვებირ, ტეუ-პირობებირ მოპოვებირა და ნებართვებირ მოპოვებირთვირ რაჩირო 
ქველა დოკსმენტირ ღემსღავებაზე. 

15 რამსღაოებირ წარმოებირ მეთოდები 
რაპროეუტო გსნდი რამღენებლო ობიეუტზე ნებირმიერი რაცირ აუტივობირ დაწქებამდე, 
მოაცდენრ კონტრაუტორირ მიერ რამსღაორ ღერრსლებირ მეთოდოლოგიირ ღერაცებ 
(Method Statement) მკატიოდ ტორმსლირებსლი განაცცადირ განცილვარ და 
ღეთანცმებარ.  

16 პროეუტირ ორგანიზაცისლი რტრსუტსრა 
უვემოთ მოცემსლია პროეუტირ ღერრსლებირ ორგანიზაცისლი რტრსუტსრა (ორგანიგრამი) 

რაპროეუტო გსნდმა სნდა სზრსნველქორ რაკსთარი რტრსუტსრირ ყამოქალიბება და 
რრსლად კოორდინირებსლი რაპროეუტო დოკსმენტაციირ ღედგენა უვემოთ მოცემსლი 
ორგანიზაცისლი რტრსუტსრირ ღერაბამირად.  



 

ტეუნოპარკირ მოწქობა ოუროქანაღი 

 
რაპროეუტო დავალება 

 
 

TOC  DocID: 36712611-2013005TPA-001 Date:25/07/2014 Rev:1.0 page 22 of 25 
  

 

გრატიკი 16-A: პროეუტირ ორგანიზაცისლი რტრსუტსრა 

17 პროეუტირ ტარგლებღი ინტორმაციირ მენეძმენტი 
პროეუტირ ტარგლებღი ინტორმაციირ მიმოუცევირ მეთოდებრ და ტორმატრ განრაზფვრავრ 
პროეუტირ მენეძერი/კოორდინატორი, რომელიც სნდა დაიცვარ რაპროეუტო გსნდმაც.    

  

დამკვეთი 

კოორდინატორ
ი დამკვეთირ 

მცრიდან 

პროეუტირ 
მენეძერ/კოორ

დინატორი 

პროეუტირ 
მთავარი 
მენეძერი 

პროეუტირ 
ცარირცირ 
მენეძერი 

პროეუტირ 
ტინანრსრი 
მენეძერი 

რაპროეუტო 
გსნდი 

არუიტეუტსრა 

რაინჟინრო 
რირტემები 

ინტერიერირ 
დიზაინი განათება ლანდღატტი კონრტრსუციები დემონტაჟი მღენებლობირ 

ორგანიზაცია ცარძთაფრიცცვა რცვა 
კონრსლტანტები 

კონტრაუტორ(ე
ბ)ი 
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დანართი 1 (ტაუტობრივი მდგომარეობირ მოკლე აფწერილობა) 
იც. ცალკე დოკსმენტირ რაცით 
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