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ფასი ($)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 arsebuli kramitis saxuravis demontaJi dasawyobebiT m2 200

2 SenobaSi arsebuli nagvis gamotana m3 10

3
demontirebuli masalisa da gamotanili nagvis datvirTva 
a/manqanaze xeliT

tn 30

4 nagvis gatana 20 km manZilze tn 30

5 saxuravis mowyoba kramitiT, xis molartyvis 50% SecvliT m2 200

6 Weri daTbunebis mowyoba minabambiT m2 200

7 Weris mopirkeTeba xis lartyiT galaqviT m2 200

8
arsebuli kedlebis qvis mopirkeTebis restavracia 10% 
axali masalis damatebiT

m2 340

9 arsebuli betonis kibis momzadeba SekeTebisaTvis m3 2

10 kibis safexurebis aRdgena betoniT m3 2

11 safexurebis mopirkeTeba bazaltis filiT g/m 23

12 liTonis moajirebis mowyoba SeRebviT g/m 22

13 muxis dekoratiuli karisa da fanjrebis mowyoba m2 7.6

14 iatakis mopirkeTeba bunebrivi qvis dekoratiuli filebiT m2 162

15
miwis moWra xeliT kanalizaciisa da wyalsadenis sistemis 
mosawyobad

g/m 103

16 wyalsadenis milgayvanilobis mowyoba g/m 57

17 kanalizaciis milis mowyoba d-100 gofrirebuli miliT g/m 46

18 wylis ventilis montaJi c 2

19 sakanalizacio trapis mowyoba c 1

20 sarevizio Wis mowyoba c 1

21 miwis moWra xeliT eleqtro kabelis mosawyobad g/m 78

22 garcmis milis montaJi el.kabelisaTvis g/m 80

23 spilenZis eleqtro kabelis montaJi 4X25mm2 g/m 100

24
SenobaSi gare gayvanilobis eleqtro qselis mowyoba 
karadiT

g/m 300

25 CamrTvelebisa da rozetebis mowyoba c 25

26 dekoratiuli Weris sanaTebis mowyoba c 10

27 dekoratiuli kedlis sanaTebis mowyoba c 10

28 arsebuli betonis kibis momzadeba SekeTebisaTvis m3 3
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სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
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სულ ფასი

($)



29 kibis safexurebis aRdgena betoniT m3 3

30 safexurebis mopirkeTeba bazaltis filiT g/m 40

31 dekoratiul kedelze bazaltis filis qudis mowyoba g/m 25

32 miwis damuSaveba sarinelis mosawyobad m3 6.5

33 sarinelis mowyoba r/betoniT m2 100

34
arsebuli baqnis nawilobrivi SekeTeba bunebrivi qviT 
axali masalis 10% damatebiT

m2 45

ჯამი დღგ-ს გარეშე 43,686.8
დღგ

სულ ჯამი

ერთ. 

ფასი

სულ 

ფასი

ერთ. 

ფასი
სულ ფასი

ერთ. 

ფასი

სულ 

ფასი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
RorRis safuZvelis mowyoba datkepvniT asfalto-betonis 
safaris qveS

m2 200

2 asfalto-betonis safaris mowyoba (qveda fena 5sm sisq.) m2 200

3 asfalto-betonis safaris mowyoba (zeda fena 3sm sisq.) m2 200

4 ლითონის ღობის მოწყობა  (სიმაღლე 1.7 მ) გრძ.მ 60

5 ბეტონის მოწყობა (სიმაღლე 50 სმ, სიგანე 20 სმ) გრძ.მ 60

ჯამი დოლარში დღგ გარეშე 13,960.0
დღგ

სულ ჯამი

ფასი ($)

1

2

3

4

5

6

7

1,981.0

სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე 59,627.8
dRg

სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით

დასახელება

samSeneblo moedanTan misasvlel gzebze siCqaris SemzRudveli niSnebis damontaJeba

samSeneblo moedanze usafrTxoebasa da janmrTelobaze pasusxismgebeli piris yofna

ჯამი დოლარში დღგ-ს გარეშე

დღგ

სულ ჯამი

გარემოსა და სოციალური უსაფრთხოების  დაცვის სავალდებულო პირობების შესრულებსთან დაკავშირებული ხარჯები

piradi dacvis saSualebebiT aRWurva (Sesabamisi raodenobis Cafxuti, xelTaTmani,fexsacmeli, tansacmeli)

samSeneblo moedanze saWiro raodenobis cecxlmaqrebisa da pirveladi daxmarebis nakrebebis ganTavseba

samSeneblo narCenebis dasawyobebisaTvis specialuri adgilis mowyoba. saxifaTo da sayofacxovrebo narCenebis separireba 
cal-calke urnebSi

saSiSi da samSeneblo narCenebis gatana da utilizacia Sesabაmisi licenziis mqone organizaciis mier da am saqmianobasTan 
dakavSirebuli saWiro dokumantaciis warmodgena

betonis sazeli manqanidan gamorecxili narCenebis Sesanaxi adgilis mowyoba
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