დანართი N1

sakonkurso winadadebis fasi da miwodebis vada

შევისწავლეთ

რა

sakonkurso

დოკუმენტაცია,

თანახმა

ვართ

sakonkurso

დოკუმენტაციის შესაბამისად განვახორციელოთ: :

ქ. ბათუმში, დემეტრეთავდადებულის ქ. N47-ში მდებარე სსიპ ბათუმის N1 საჯარო
სკოლის მიმდებარეტერიტორიაზე სპორტული დარბაზის და დამხმარე ფართის
დემონტაჟისა და დამატებითი კორპუსის მშნებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა შესრულებას
შემდეგ ფასად:

15 000 (TxuTmetiaTasi) larad.
ანგარიშსწორების ფორმა ‐ უნაღდო, ვალუტა ‐ ლარი;

მომსახურება განახორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 50
(ორმოცდაათი) კალენდარული დღისა.

შენიშვნა: საკონკურსო წინადადების ფასი წარმოდგენილია დღგ გარეშე.

Sps ,,ng jgufi”-is
direqtori:

/g. qebulia/

დანართი N2
საკონკურსო წინადადების ფასი დ ა რეკვიზიტები

სამართლებრივი ფორმა: შპს
საფირმო სახელწოდება: ნგ ჯგუფი
იურიდიული მისამართი: ქ.ქუთაისი, დ.აღმაშენებლის #40 ბ6
ფაქტობრივი მისამართი: ქ.ქუთაისი, დ.აღმაშენებლის #40 ბ6
საიდენტიფიკაციო კოდი: 412678945
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: ltd.ng.group@gmail.com
ტელეფონის ნომერი: 599‐69‐76‐43
მომსახურე ბანკის დასახელება: ,,banki respublika” quTaisis filiali
მომსახურე ბანკის მფო: REPLGE22
ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი: GE21BR0000010870226859
საკონკურსო იწნადადების ფასი: 15 000
ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი: გიორგი ქებულია
ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის
მობილური ტელეფონის ნომერი: 599 69 76 43

შენიშვნა:
კონკურსატის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი.
თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იქნეს დღგ-ს გარეშე, რაც
მითითებული უნდა იყოს
დანართი N1–ში.

Sps ,,ng jgufi”-is
direqtori:

/g. qebulia/

Sps ,,ng jgufi”-is სპეციალისტთა გამოცდილება
Tanamdeboba,
specialoba

arqiteqtori

gvari,
saxeli

zurab
vaSakiZe

muSaobi
s
saerTo
gamocdi
leba
(weli)

37
weli.

analogiur samuSaoebze muSaobis
gamocdileba

mravali sacxovrebeli da
administraciuli Senobebis
proeqtireba, aseve sazogadoebrivi
da samrewvelo nagebobebis
sarekonstruqcio saproeqto
samuSaoebi.
1991 wlisa da 2009 wels raWaSi
momxdari miwisZvris dros
dazaralebulTa sareabilitacio
saproeqto samuSaoebi.
q. baTumSi benzes teritoriaze 52
saxliani sacxovrebeli ubnis
proeqtireba mT arqiteqtori.
q. baTumSi xelovnebis muzeumis
proeqtis mT arqiteqtori
q. baTumSi xelnawerTa muzeumis
rekonstruqciis proeqtis proeqtis
mT arqiteqtori
Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
proeqtirebas
ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
მდებარე 4 სართულიანი
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება
ქალაქ ბათუმში, ადლიის სამრეწველო ზონის

biografiuli monacemebi
(institutis damTavrebis weli,
specialoba diplomis mixedviT,
organizaciebis dasaxeleba da am
organizaciebSi dakavebuli
Tanamdebobebi wlebis mixedviT).

dabadebis weli: 1948 wlis 6 maisi.
1974w. samxatvro akademia
arqiteqturuli fakulteti.
1974w. q. Tbilisi ,,Tbilqalaqproeqti”arqiteqtori.
1976w. q.quTaisi
,,saqqalaqmSenporoeqti”-proeqtis
mTavari arqiteqtori.
1984 w. q.quTaisis aRmaskomi –
arqiteqtori.
1991w. s.s. ,,xuro”-arqiteqtori
1998w. ,,kurortproeqti”-arqiteqtori.
2008 w. S.p.s ,,dizainkompleqsi” –
mTavari arqiteqtori.
2010 w. Sps ,,koksi” arqiteqtori
2011 w. Sps ,,jeoreseti"
2011 Sps ,,ng jgufi” arqiteqtori

ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
სახელმწიფო შესყიდვის ელ
ექტრონული ტენდერის.

q. xonSi, q.baRdaTSi, q.tyibulSi,
q.samtrediaSi, q.wyaltuboSi
regionaluri savadmyofoebis
rekonstruqcia iZulebiT
gadaadgilebul pirTaTvis
gadasacemaT
q.quTaisis a.wereTlis sax.
universitetis administraciuli
Senobis proeqtireba.
ხ ე ლვ ა ჩ ა ურ ი ს მ უნ ი ც ი პ ა ლი ტე ტშ ი ო რ ი
5 ს ა რ თული ა ნ ი ს ო ც ი ა ლურ ი ს ა ხ ლი ს
ს ა მ შ ე ნ ე ბ ლო ს ა პ რ ო ე ქ ტო და
ს ა ხ ა რ ჟ ა ღრ ი ც ხ ვ ო დო კ უმ ე ნ ტა ც ი ი ს
შ ე დგ ე ნ ა .

wyalsaden
kanalizaciis
inJineri.

eldari
janjRava

46 weli 1. mravalbiniani sacxovrebeli
saxlebi q. quTaisSi.
2. devnilTa sacxovrebeli saxlebis
reabilitacia q. quTaisSi (8 obieqti)
3. devnilTa sacxovrebeli saxlebi
kopitnaris dasaxlebaSi (26 obieqti)
4. devnilTa sacxovrebeli saxlebi
q.foTSi (2 obieqti)
5. devnilTa sacxovrebeli saxlebi q.
xaSurSi (2 obieqti)
6. devnilTa sac. saxlebi zugdidSi.
7. savadmyofoebis reabilitacia
q.foTSi,q.baRdaTSi, q.
quTaisSi, q.zestafonSi.
8. avtoqarxnis dasaxlebis binebis
gamanawilebeli wyalsadeni qselebis
reabilitacia
9. nikeas quchis III-Ses. mdebare

dabadebis weli:1947 wlis 19 agvisto.
1977 welssaqarTvelos politeqnikuri
instituti samSeneblo fakultetiinJiner mSenebeli.
1965w. ,,saqqalaqmSensaproeqto”-inJiner
santeqniki.
1971w.-ufrosi inJIner santeqniki.
1979w.-,,komunproeqtis
specganyofilebis jgufis ufrosi.
2002 w. S.p.s ,,dizainkompleqsi”inJiner-santeqniki, mTavari
specialisti.
2006 w. ,,Sps komunmSenproeqti2006”-is
damfuZnebeli direqtori.
2011 w. Sps ,,jeoreseti"
2011 Sps ,,ng jgufi” inJiner
santeqnikosi.

ltolvilTa skolis gare wyalsaden
kanalizacia
10. ganjis I-Ses. kanalizaciis
reabilitacia.
11. #1 da #2 musikaluri skolis
gaTboba
12. faliaSvilis quCis kanalizaciis
reabilitacia.
13. quTaisis kanalizaciis
reabilitacia.
14. broses quCis kanalizaciis
reabilitacia.
15. mesxiSvilis Teatris
kanalizaciis qselis reabilitacia.
16. gamsaxurdias I-Si mdebare
ltolvilTa binebis
wyalsadenkanalizaciis qselisa da
Siga wyalsaden kanalizacia
17. .individualuri sacxovrebeli
saxlSi wyalsaden kanalizacia
18. q. foTSi mdebare yofili
sastumros ltolvilTa binebad
gadakeTebis Siga da gare wyalsaden
kanalizacia.
19. stefan quCaze oTxsarTuliani
sacxovrebeli saxlis wyalsaden
kanalizaciis Siga da gare qselebi.
20. q. baTumSi xelovnebis muzeumis
santeqniluri proeqtis momzadeba
21. q. baTumSi xelnawerTa muzeumis
rekonstruqciis santeqnikuri
proeqtis momzadeba
22. nikeas quCaze mdebare sportuli
skolis santeqnikuri nawili.
23. gamsaxurdias I-Ses. mdebare

safarikao skolis santeqnikuri
nawili.
24. gugunavas quCaze savaWro da
saofise Senobebis sant. nawili.
25. q. quTaisSi municipalitetSi
Senobebis santeqnikuri nawili.
26. q. quTaisSi arqivis Senobis sant.
nawili.
Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
proeqtirebas.
ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
მდებარე 4 სართულიანი
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება
ქალ
აქ ბათუმში, ადლ
იის სამრეწველ
ო ზონის
ტერიტორიის კეთილ
მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
სახელ
მწიფო შესყიდვის ელ
ექტრონულ
ი
ტენდერის.

q.quTaisis a.wereTlis sax.
universitetis administraciuli
Senobis proeqtireba.
geologi

CixlaZe
Teimurazi

31 weli

1. borjomis raionis sofel likanSi
dedaTa da bavSvTa sanatoriumis
geologiuri kvleva.
2. idzulebiT gadaadgilebulTa
sacxovreblebis geologia.
3. kerZo sacxovrebeli saxlebis
geologia.
4. Sps ,, xetyis samrewvelo
sazogadoeba xuanSun saq. l.t.d.”

dabadebis weli: 1947 wlis 19 agvisto
1978 w. politeqnikuri institutigeologiuri fakulteti
1978 w. mTavar arqiteqtorTan
arsebuli saproeqto saWarmoo jgufiinJiner geologi
1985w. miwis marTvis sammarTvelomTavari specialisti
1996- invalidebis saqmeTa

xetyis dagamamuSavebeli fabrikis
sainJinro geologiuri kvleva.
5. samsarTuliani sacxovrebeli
saxli q. foTSi sainJinro
geologiuri kvleva.
Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
proeqtirebas

departamentii-xelmZRvaneli.
2000w. Sps ,,dizainkompleqsi”-inJiner
geologi mTavari specialisti.
2011 w. Sps ,,jeoreseti"
2011 w. Sps ,,ng jgufi” inJ. geologi

ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
მდებარე 4 სართულიანი
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება
ქალაქ ბათუმში, ადლიის სამრეწველო ზონის

ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
სახელმწიფო შესყიდვის ელ
ექტრონული ტენდერის.

q. xonSi, q.baRdaTSi, q.tyibulSi,
q.samtrediaSi, q.wyaltuboSi
regionaluri savadmyofoebis
rekonstruqcia iZulebiT
gadaadgilebul pirTaTvis
gadasacemaT
q.quTaisis a.wereTlis sax.
universitetis administraciuli
Senobis proeqtireba.

geodezisti

gia
sanebliZe

33 weli 1.q. quTaisSi samoqalaqo da
samrewvelo obieqtebis geodezia.
2.kaxeTis, samegrelos, imereTis,
raWa-leCxunis sakadastro azomvebi.
3.q.quTaisSi 10 sarTuliani binis
mSeneblobis geodezia.
4. q. quTaisSi oTxi 12 sarTuliani

dabadebis TariRi: 1955 wlis 11
dekemberi.
1977 w. q.quTaisis topografiuli
teqnikumi.
1987 w. politeqnikuri institutisamrewvelo da samoqalaqo
mSenebloba.

sacxovrebeli da savaWroo
kompleqsis geodezia.
Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
proeqtirebas
ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
მდებარე 4 სართულიანი
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება

q. xonSi, q.baRdaTSi, q.tyibulSi,
q.samtrediaSi, q.wyaltuboSi
regionaluri savadmyofoebis
rekonstruqcia iZulebiT
gadaadgilebul pirTaTvis
gadasacemaT
q.quTaisis a.wereTlis sax.
universitetis administraciuli
Senobis proeqtireba.
Sps ,,ng
jgufis
direqtori”

giorgi
qebulia

8 weli.
1.q. quTaisSi 9 sarTliani saxlis
proeqtireba saproeqto
zedamxedveloba
2.q. quTaisSi oTxi 12 sarTuliani
sacxovrebeli da savaWro
kompleqsisi proeqtireba da
saproeqto zedamxedveloba.
3.q. xonSi savaWro centris
proeqtireba saproeqto
zedamxedveloba.
4.individualuri sacxovrebeli
saxli q. foTSi, proeqtireba
saproeqto zedamxedveloba.
5. samacivre Senoba q. quTaisSi

1978 wlidan ,,saqqalaqmSenproeqti”geodezisti
1987 wlidan ,,avtorevSenmontaJi”geodezisti
1999 wlidan ,,miwis marTvis
sammarTvelo”- mT. specialisti.
2000 wlidan kfs proeqtis farglebSi
,,miwis kadastri da registracia”geodezisti.
2007 wlidan individualuri
mewarmeoba- geodezisti.
2007 wlidan S.p.s ,,dizainkompleqsi” –
geodezisti.
2011 w. Sps ,,jeoreseti"
2011 w. Sps ,,ng jgufi” inJ. geodezisti

dabadebis TariRi: 1981 w. 25 ianvari.
2005 w. quTaisis samarTlisa da
ekonomikis iniversiteti-ekonomisti.
2009 w. akaki wereTlis sax.
universiteti, samagistro programa
samrewvelo da samoqalaqo
mSenebloba samSeneblo masalaTa
teqnologia.
2006 wlidan Sps ,,dizainkompleqi”
inJiner xarjTaRmricxveli.
2008 wlidan Sps ,,dizainkompleqsi’
saproeqto ubnis ufrosi.
2010 w. Sps ,,koksi” mT. iJineri
2011 w. Sps ,,jeoreseti" mT. iJineri
2011 Sps ,,ng jgufi” direqtori

proeqtireba.
6. q. baTumSi xelovnebis muzeumis
proeqtis momzadeba mT inJineri
7. q. baTumSi benzes teritoriaze 52
saxliani sacxovrebeli ubnis
proeqtireba mT inJineri.
8. q. baTumSi xelnawerTa muzeumis
rekonstruqciis santeqnikuri
proeqtis momzadeba mT inJineri
9. q. quTaisSi sasawyobe da saofise
Senobis samSeneblo-saxarjTagricxvo
roeqtis momzadeba.
Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
roeqtirebas
ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
დებარე 4 სართულიანი
ენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება
ქალ
აქ ბათუმში, ადლ
იის სამრეწველ
ო ზონის
ტერიტორიის კეთილ
მოწყობისა და
ნფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტოახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
ახელ
მწიფო შესყიდვის ელ
ექტრონულ
ი ტენდერის.

q. xonSi, q.baRdaTSi, q.tyibulSi,
q.samtrediaSi, q.wyaltuboSi
regionaluri savadmyofoebis
rekonstruqcia iZulebiT
gadaadgilebul pirTaTvis
gadasacemaT
q.quTaisis a.wereTlis sax.
universitetis administraciuli
Senobis proeqtireba.
ხ ე ლვ ა ჩ ა უ რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლი ტ ე ტ შ ი ო რ ი
5 ს ა რ თუ ლი ა ნ ი ს ო ც ი ა ლუ რ ი ს ა ხ ლი ს

ს ა მ შ ე ნ ე ბ ლო ს ა პ რ ო ე ქ ტ ო და
ს ა ხ ა რ ჟ ა ღ რ ი ც ხ ვ ო დო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ი ს
შ ე დგ ე ნ ა .

inJ.eleqtriko
si.

eTeri
gradinaro
va

1. quTaisis centraluri stadionis
"torbedo" rekonstruqciis proeqti:
-sportskola
-administraciuli Senoba
-sportkompleqsi sacurao auzebiT da
sportuli darbazebiT
-stadionis gare ganaTeba
2. saqarTvelos finansTa saministros
Semosavlebis samsaxuris quTaisis
regionaluri centris Senoba
(javaxiSvilis q.) (gare el. momaragebiT)
3. saqarTvelos erovnuli arqivis
rekonstruqcia.
4. municipalitetebi-axali da arsebuli
Senobebis rekonstruqcia (avtoqarxnis,
kaxianauris, gamarjvebis, sulxan-sabas q.
wminda ninos q. safiCxiis marTvis
organoebi)
5. wyaltubos wyalsadenis saTave
nagebobis reabilitaciaxarjTagricxvebi el. samuSaoebze.
6. 30 devnilTa sacxovrebeli saxlebis
reabilitaciis proeqtebi maT Sor:
-q. foTSi mSvidobis q. sastumro
"aietis" gadakeTeba 8 sarT.
-q. quTaisSi yofili musikaluri
skolis ori korpusi 4 sarT.
-q. quTaisSi profilaqtoriis Senoba.
-q. quTaisSi sabavSvo baRebi nikeas da
ServaSiZis q-ze
-kopitnarSi da xonSi 4 sarT.

sacxovrebeli saxlebi.
-q. quTaisSi samTo teqnikumis Senobebi
-zestafonSi, samtrediaSi sacx.
saxlebi da a.S.
1. q. baTumSi rusTavelis q. #1717-Si
mdebare SenobaSi xelnawerTa
da
wignis muzeumis mowyobis proeqti.
2. aWaris "xelovnebis muzeumis
mravalfunqciuri darbazebis
mSeneblobis proeqti.
3. wyalsadenis gaerTianebuli kompaniis
rekonstruqciis proeqti.
4. d/Z sahaero el gadamcemi xazi
Smidtis quCaze.
7. sastumros da ofiscentris mowyoba
cisferyanwelTa q. #2-Si
8. sastumro z. gamsaxurdias gamzirze.
9.murad kirTaZos sastumro da
restorani galaqtion tabiZis #15
10. sastumro nikeas q. sportskolisTvis.
11. S.p.s. "faris" kuTvnili Senobebis da
teritoriis rekonstruqcia
(centraluri bazari)
12. q. ambrolaurSi policiis
administraciuli saxli.
13. msubuqi avtomobilebis samrecxao
rusTavelis gamzirze #179
14. q. quTaisSi eqvs sarTuliani
sacxovrebeli saxlis mSeneblobis
proeqti (buaCiZis me-2 Sesaxvevi)
15. mravalfunqviuri savaWro centri
rusTavelis q. #179
16. sagangebo situaciebis
administraciuli saxelis
rekonstruqcia q. quTaiSi wereTlis, q.
#10
17. 7 sarTuliani sarTuliani

sacxovrebeli saxli maRaziiT da
avtosadgomiT erisTavis quCa, #5, q.
qutaisSi.
18. "quTaisgazi"-s administraciuli
korpusi lomouris q. #4.
19. q. quTaisis Sinagan saqmeTa
samarTvelos Senobis rekonstruqcia
-oraxelaSvilis quCaze, #8
-meore ganyofileba, Teatris ukan
-nikeas quCaze.
20. q. zugdidSi iusticiis saxlis
rekonstruqci.
21. sawvav-gasamarTi sadguri da
momsaxureobis centri q. quTaisSi
asaTianis q.
22. "T.b.s." bankis quTaisis filiali
WavWavaZis gamzirze, #62
23. moq. jiqeas sastumrosa da ludis
baris mSenebloba.
24. kerZo sacxovrebeli saxlebis
proeqtebi.
25. gare elgadamcemi xazebi.
1. santeqnikuri danadgarebis
avtomatizacia sxva da sxva SenobebSi
(sacxovrebeli saxlebi poliklinikebi,
saavadmyofoebi, satumboebi,
mikroraionebi)
2. ori 12-biniani 5 sarTuliani
sacxovrebeli saxli gamsaxurdias q. q.
quTaisSi eleqtroteqnikuri nawili.
3. quTaisis aRdgeniTi mkurnalobis
saavadmyofos rekonstruqciagafarToebis proeqti.
el. teqnikuri nawili.
4. alergiuli centris Senoba quTaisSi
el. teqnikuri nawili.
5. administraciuli Senoba q. quTaisSi
el. teqnikuri nawili.

6. sasadileoebis da restornebis,
agreTve cexebis eleqtromowyobileba
da gare qselebi.

Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
proeqtirebas
ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
მდებარე 4 სართულიანი
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება
ქალ
აქ ბათუმში, ადლიის სამრეწველ
ო ზონის
ტერიტორიის კეთილ
მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
სახელ
მწიფო შესყიდვის ელ
ექტრონულ
ი
ტენდერის.

q. xonSi, q.baRdaTSi, q.tyibulSi,
q.samtrediaSi, q.wyaltuboSi
regionaluri savadmyofoebis
rekonstruqcia iZulebiT
gadaadgilebul pirTaTvis
gadasacemaT
q.quTaisis a.wereTlis sax.
universitetis administraciuli
Senobis proeqtireba.
ხე
5ს
სა
სა
შე

konstruqtori lado
RaWava

ლვ ა ჩ ა უ რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლი ტ ე ტ შ ი ო რ ი
ა რ თუ ლი ა ნ ი ს ო ც ი ა ლუ რ ი ს ა ხ ლი ს
მ შ ე ნ ე ბ ლო ს ა პ რ ო ე ქ ტ ო და
ხ ა რ ჟ ა ღ რ ი ც ხ ვ ო დო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ი ს
დგ ე ნ ა .

37 weli mravali sacxovrebeli da
administraciuli Senobebis

proeqtireba, aseve sazogadoebrivi
da samrewvelo nagebobebis
sarekonstruqcio saproeqto
samuSaoebi.
1991 wlisa da 2009 wels raWaSi
momxdari miwisZvris dros
dazaralebulTa sareabilitacio
saproeqto samuSaoebi.
q. baTumSi benzes teritoriaze 52
saxliani sacxovrebeli ubnis
proeqtireba.
q. baTumSi xelovnebis muzeumis
proeqtis mT arqiteqtori
q. baTumSi xelnawerTa muzeumis
rekonstruqciis proeqt.
Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
proeqtirebas
ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
მდებარე 4 სართულიანი
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება
ქალ
აქ ბათუმში, ადლიის სამრეწველ
ო ზონის
ტერიტორიის კეთილ
მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
სახელ
მწიფო შესყიდვის ელ
ექტრონულ
ი
ტენდერის.

q. xonSi, q.baRdaTSi, q.tyibulSi,
q.samtrediaSi, q.wyaltuboSi
regionaluri savadmyofoebis
rekonstruqcia iZulebiT
gadaadgilebul pirTaTvis
gadasacemaT

arqiteqtori

arqiteqtori

Tamar
kikviZe

mirza
vaSakiZe

5

6 weli.

silamazis salonis interieri
quTaisSi, faliSvilis #2. aWaris
xelovnebis muzaumi baTumSi.
erTbiniani sacxovrebeli saxlis
proeqti, q. quTaisi ninoSvilis quCa
#221. silamazis salonis interieri,
quTaisi, aRmaSeneblis quCa #81.
xelnawerebisa da wignis muzeumis
sarekonstruqcio proeqti, q. baTumi,
demetre Tavdadebulis quCa 17/7.

dabadebis TariRi 29.11.1983

mravalbiniani da administraciuli
Senobebis proeqtireba q. quTaisSi.
2009 wels raWaSi momxdari
miwisZvris dros dazaralebulTa
sareabilitacio saproeqto
samuSaoebi.
q. quTaisSi individualuri saxlebis
proeqtireaba arqiteqtori.
q. baTumSi benzes teritoriaze 52
saxliani sacxovrebeli ubnis
proeqtireba arqiteqtori
Suaxevis municipalitetSi, daba
SuaxevSi mdebare 4 sarTuliani,2
sarTuliani da erT sarTuliani
Senobebis rekonstruqciis
proeqtirebas

dabadebis TariRi: 1980 w. 2 ilisi
2004 w. samxatvro akademia
arqiteqturuli fakulteti.
2006 wlidan Sps ,,gama” –arqiteqtori.
2008 wlidan Sps ,,opizari”arqiteqtori.
2009 wlidan Sps ,,dizainkompleqsi”arqiteqtori.
2010 w. Sps ,,koksi” arqiteqtori

ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში
მდებარე 4 სართულიანი
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტირება
ქალ
აქ ბათუმში, ადლიის სამრეწველო ზონის
ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტო-

saq. teqnikuri universiteti.
aqtiteqturis, dizainisa da
urbanistikis faqkulteti.
2007-2008 ww S.p.s. ,,ArcPro"
2011 ww S.p.s "dizainkompleqsi"
2012 ww. Sps ,,ng jgufi“ arqiteqtori

2011 Sps ,,ng jgufi” arqiteqtori

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
სახელმწიფო შესყიდვის ელ
ექტრონული ტენდერის.

q. xonSi, q.baRdaTSi, q.tyibulSi,
q.samtrediaSi, q.wyaltuboSi
regionaluri savadmyofoebis
rekonstruqcia iZulebiT
gadaadgilebul pirTaTvis
gadasacemaT
q.quTaisis a.wereTlis sax.
universitetis administraciuli
Senobis proeqtireba.
ხ ე ლვ ა ჩ ა უ რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლი ტ ე ტ შ ი
ო რ ი 5 ს ა რ თუ ლი ა ნ ი ს ო ც ი ა ლუ რ ი
ს ა ხ ლი ს ს ა მ შ ე ნ ე ბ ლო ს ა პ რ ო ე ქ ტ ო
და ს ა ხ ა რ ჟ ა ღ რ ი ც ხ ვ ო
დო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ი ს შ ე დგ ე ნ ა .

geodezisti

avTandil
xviCia

13 w.

me avTandil xviCia davibade 1967 wlis 13
Tebervals qalaq quTaisSi.
1984 wels davamTavre q. quTaisis me-3
saSualo skola.
1984
wels
Cavabaregamocdebi
quTaisis n. i. musxeliSvilis saxelobis
politeqnikur
institutSi
meqanikateqnologiur fakultetze da davamTavre
igi 1992 wels.
1985-1987
wlebSi
vimyofebodi
samxedro savaldebulo samsaxurSi
1993-1997 wlebSi mqonda sakuTari
biznesi.
1990-1999 wlebSi vmuSaobdi baqo-sufsis
navTobsadenze geodezistis asistentad
da Tarjimnad ucxour kompania “mk.
Kkonnel dauel”-Si.
2000
wels
gaviare
gamocdebi

quTaisis saswavlo centrSi “kadastri da
miwis registracia”. Seviswavle uaxlesi
saamzomvelo teqnika: GPS, taxeometri da
aviRe serTifikati.
2000-2002
wlebSi
vmuSaobdi
“kadastri
da
miwis
registracia”
proeqtSi amzomvelad da topo ruqebis
Semdgenelad.
2003-2004 wlebSi vmuSaobdi baqoproeqtze
ucxour
Tbilisi-jeihanis
kompania “SPIE”- Si geodezistad
2005-2006
wlebSi
vmuSaobdi
“kadastri
da
miwis
registracia”
proeqtSi kompania “Iberia”-Si amzomvelad
da topo ruqebis Semdgenelad.
2006-2012 wlebSi vmuSaobdi sagzao
kompania “bleq si grup”-Si geodezistad
da geodeziuri ganyofilebis ufrosad.
(aSenebuli maqvs gzebi TbilisSi, samcxejavaxeTSi, baTumSi da sxva.
2012 kopania “inteleqt kadastr
jguf”-Si amzomvelad da topo ruqebis
Semdgenelad.
2012 Sps “ng jgufi”-Si amzomvelad da
topo ruqebis Semdgenelad geodezistad

Sps ,,ng jgufi"-is
direqtori:

g.qebulia

