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შესასრუელებელი სამუშაოებშესასრუელებელი სამუშაოებშესასრუელებელი სამუშაოებშესასრუელებელი სამუშაოებიიიის მოცულობებშის მოცულობებშის მოცულობებშის მოცულობებში    შევიდა გარკვეული ცვლილებები შევიდა გარკვეული ცვლილებები შევიდა გარკვეული ცვლილებები შევიდა გარკვეული ცვლილებები 
რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:    
    

    
ლოტილოტილოტილოტი # 1    

    
1.1.1.1.1 1 1 1     ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარწახის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციაახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარწახის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციაახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარწახის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციაახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარწახის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია    

    

    

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1111    2222    3333    4444 5555    6666    

1111    
gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba 
eqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriT    

1000m1000m1000m1000m3333    10.210.210.210.2      
  

4444    
adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili 
gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm 
datkepniTdatkepniTdatkepniTdatkepniT    

m3m3m3m3    2882882882880000    
    

5555    gruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayra    m3m3m3m3    7000700070007000        

1.2 axalqalaqis municipalitetis sof. 1.2 axalqalaqis municipalitetis sof. 1.2 axalqalaqis municipalitetis sof. 1.2 axalqalaqis municipalitetis sof. bozalis sasmeli wylis sistemis reabilitaciabozalis sasmeli wylis sistemis reabilitaciabozalis sasmeli wylis sistemis reabilitaciabozalis sasmeli wylis sistemis reabilitacia    

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1111    2222    3333     4444    5555    6666    

1111    
gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba 
eqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriT    

1000m1000m1000m1000m3333    0,0,0,0,6666            
  

4444    
adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili 
gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm 
datkepniTdatkepniTdatkepniTdatkepniT    

m3m3m3m3    111160606060            
  

5555    gruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayra    m3m3m3m3    195195195195              

1111    
gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba 
eqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriT    

1000m1000m1000m1000m3333    1111,,,,0000              

4444    
adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili adgilobrivi gacrili 
gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm 
datkepniTdatkepniTdatkepniTdatkepniT    

m3m3m3m3    440440440440            
  

5555    gruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayra    m3m3m3m3    400400400400              

                  
          

1.3 axalqalaqis municipalitetis sof. suldas sasmeli wylis sistemis 1.3 axalqalaqis municipalitetis sof. suldas sasmeli wylis sistemis 1.3 axalqalaqis municipalitetis sof. suldas sasmeli wylis sistemis 1.3 axalqalaqis municipalitetis sof. suldas sasmeli wylis sistemis reabilitaciareabilitaciareabilitaciareabilitacia    

  

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    

1111    
gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba 
eqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriT    

1000m1000m1000m1000m3333    1.51.51.51.5      
  



4444    gruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayra    m3m3m3m3    1515151500000000        

1.4 axalqalaqis municipalitetis sof. dadeSis sasmeli wylis sistemis reabilitacia1.4 axalqalaqis municipalitetis sof. dadeSis sasmeli wylis sistemis reabilitacia1.4 axalqalaqis municipalitetis sof. dadeSis sasmeli wylis sistemis reabilitacia1.4 axalqalaqis municipalitetis sof. dadeSis sasmeli wylis sistemis reabilitacia    

  

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1111    2222    3333    4444                                5555    6666    

1111    
gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba 
eqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriT    

1000m1000m1000m1000m3333    1.31.31.31.3      
  

5555    gruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayra    m3m3m3m3    1.31.31.31.3        

6666    
zedmeti gruntis  zedmeti gruntis  zedmeti gruntis  zedmeti gruntis  
transportireba 12kmtransportireba 12kmtransportireba 12kmtransportireba 12km----ze ze ze ze     

m3 
10     

                  
 ლოტი ლოტი ლოტი ლოტი  # 2           

2.1 ninowmindis 2.1 ninowmindis 2.1 ninowmindis 2.1 ninowmindis municipalit. sof. patara xanCalis sasmeli wylis sistemis municipalit. sof. patara xanCalis sasmeli wylis sistemis municipalit. sof. patara xanCalis sasmeli wylis sistemis municipalit. sof. patara xanCalis sasmeli wylis sistemis 
reabilitaciareabilitaciareabilitaciareabilitacia    

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    

1111    
gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba 
eqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriT    

1000m1000m1000m1000m3333    1.51.51.51.5      
  

1111    
gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba gruntis damuSaveba 
eqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriTeqskavatoriT    

1000m1000m1000m1000m3333    3.33.33.33.3        

4444    
adgilobrivi adgilobrivi adgilobrivi adgilobrivi gacrili gacrili gacrili gacrili 
gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm gruntiT milis dafarva 40sm 
datkepniTdatkepniTdatkepniTdatkepniT    

m3m3m3m3    1296129612961296    
    

5555    gruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayragruntis uku Cayra    m3m3m3m3    512512512512        
 
 
 
 
    
    

სხვა დანარჩენი სამუშაოები და მათი მოცულობები, ასევე სხვა მოთხოვნები, რომელიც სექცია 5სხვა დანარჩენი სამუშაოები და მათი მოცულობები, ასევე სხვა მოთხოვნები, რომელიც სექცია 5სხვა დანარჩენი სამუშაოები და მათი მოცულობები, ასევე სხვა მოთხოვნები, რომელიც სექცია 5სხვა დანარჩენი სამუშაოები და მათი მოცულობები, ასევე სხვა მოთხოვნები, რომელიც სექცია 5----შია შია შია შია 

მოცემული უცვლელი რჩვება.მოცემული უცვლელი რჩვება.მოცემული უცვლელი რჩვება.მოცემული უცვლელი რჩვება.    


