
# samuSaos saxeoba raod.
saSualo 
ganakveTi

samuS. 
Tve

Tanxa lari

1
mosamzadebeli samuSao,  ganmartebiTi 
baraTi problemebis aRweriT; 

2 1800 0.5 1800

2

საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის 

სიტუაციური ( მ.  1:2000 ან 1:1000) და 

ტოპოგრაფიული გეგმა ( მ.  1:500);  სახლი #36 და 

#34.

2 1500 0.5 1500

3

სისტემატიზირებული fotoმასალa, saerTo 
xedebi, fasadebi, interiri, არქიტექტურულ-
მხატვრული თვალსაზრისით Rirebuli 
fragmentebi da detalebi, dazianebebiს 
ამსახველი ფოტომასალა,  სახლი #36 და #34.

2 1500 0.5 1500

4

#36 სახლის სრული და #34 სახლის ფასადის 
arqiteqturul-arqeologiuri ანაზომები  
რეალური მდგომარეობის ას ახვითა და 
ლოკალური დაზიანებათა დატანით;   masStabSi 
gamoxazuli naxazebi _ m. 1:50; arqiteqturuli 
detalebi _ m. 1:25, 1:20, 1:10;   

5 1500 2 15000

5

შენობის ფასადების ძირითადი ნაწილების 

ლაზერული სკანირება და შესაბამის ფორმატში 

მომზადება;   სახლი #36 და #34.

2 900 1 1800

6

შენობის ტექნიკური მდგომარეობისა (სახლი #36 და 

#34. ) და საინჟინრო კომუნიკაციების არსებული 

ქსელის (სახლი #36 )  მდგომარეობის შეფასება და 

რეკომენდაციები 

2 1500 0.5 1500

7

sainJinro-geologiuri kvleva, teqnikuri 
angariSis, daskvnebisa da rekomendaciebis 
momzadeba;  სახლი #36 და #34.

1 1.600 2 2.400

სახლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი

რესტავრაცია-რეაბილიტაციის კვლევითი და საპროექტო-სახაღჯთაღრიცხვო სამუშაოების 
შედგენის ხარჯთაღრიცხვა,                                                      

I etapze Sesasrulebeli sakvlevi-safiqsacio samuSao Semdegi SemadgenlobiT: 



8

საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალის მინერალურ

პეტროგრაფიული კვლევა; რეკომენდაციები

გამოსაყენებელი მასალის ძეგლზე არსებულ

მასალასთან თავსებადობის შესახებ;  სახლი #36.

1 1.600 1 1.600

9

არქიტექტურული დეტალების თავდაპირველი 

ფერის კვლევა - ზონდირება და რეკომენდაციები;  

სახლი #36

1 1500 0.5 750

10

სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა (საარქივო-

ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ძეგლის ისტორიულ-

მხატვრულ-არქიტექტურული კვლევა და

რეკომენდაციები); 

1 1400 1.2 1680

11

კედლის მხატვრობის დაზიანებათა იდენტიფიკაცია -

გრაფიკული დოკუმენტაცია. Dwg, ILL, ფაილები;   

სახლი #36

1 1400 1 1400

  jami: 26934

organizaciis zednadebi xarji–7% 7% 1885

 jami: 28819

ganviTarebis fondi –6% 6% 1729

 jami: 30549

 d.R.g.  18% 18% 5499

I etapis jami: 36047.28

12

saproeqto dokumentaciis arqiteqturuli 
nawili: ganmartebiTi baraTi,  generaluri 
gegma;   samuSao naxazebi (m. 1:50, 1:100), 
Sablonebi, fragmentebi, detalebi  (m.: 1:50 an 
1:25 an 1:20 an 1:1 ); specifikaciebi samuSaoTa 
saxeobebisa da masalis miTiTebiT (rogorc 
calkeul saxeobebze aseve krebsiTi);     
სახლი #36 და #34.

4 1600 2.8 17920

13

konstruqciuli nawili: ganmartebiTi baraTi, 
samuSao naxazebi (m.- 1:100, 1:50 an 1:25), 
specifikaciebi samuSaoTa saxeobebisa da 
masalis miTiTebiT;  სახლი #36 და #34

1 1600 2 3200

14

საინჟინრო კომუნიკაციების მოწესრიგება-

რებილიტაციის პროექტი; წყალსადენი, 

ელექტრომომარაგება;  სახლი #36 2 1500 1.2 3600

II etapze Sesasrulebeli saproeqto-saxarjTaRricxvo samuSaoebi: 



15

samuSaoTa warmoebis organizacia  samuSaoTa 
Catarebis kalendaruli grafikiT; სახლი #36 
და #34

2 1500 0.3 900

16
Casatarebeli samuSaoebis CamonaTvali da 
xarjTaRricxva; სახლი #36 და #34 2 1700 0.8 2720

17

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის 

სააღრიცხვო ბარათი და პასპორტი; სახლი #36 და 

#34 2 1500 0.25 750

18
ინტერიერის მოხატულობის კონსერვაციის 

პროექტი;  სახლი #36 1 1500 0.75 1125

 jami: 30215

masala აღჭურვილობისა da momsaxurebis xarji 2500

 jami: 32715

organizaciis zednadebi xarji–7% 7% 2290

 jami: 35005

ganviTarebis fondi –6% 6% 2100

jami: 37105

d.R.g.  18% 18% 6679

II etapis jami: 43784.32

 sul ორივე etapis jami: 79831.60

კავშირის დირექტორი  -                                  ლია ბოკუჩავა

03 მარტი 2015w.

proeqtis ხელმძღვანელi-                  merab boWoiZe

Zeglebisa Zeglebisa da RirsSesaniSnavi adgilebis sakiTxebis 
saerTaSoriso sabWos saqarTvelos erovnuli kavSiri    

(სამოცდაცხრამეტიათას რვაასოცდათეთმეტი ლარი 60 თეთრი)


