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ჭერში სამონტაჟო 
(550*550mm) შუქდიოდური 

სანათი  36ვტ. შუქდიოდური წერტი-
ლოვანი სანათი  1*24ვტ

I-სართულიდან

3*1,5კვ/მმ
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ვიდეოკამერების  ქსელი  
შესრულდეს  UTP Cat5e კაბელით

I-სართულზე სასერვერო 
კარადაში ჩასვლა

ვიდეო  კამერებიბ. გაბეხაძე
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დირექტორი ა.იოსებაშვილი

არქიტექტორი

შემსრულებელი

შემსრულებელი

პროექტი №188

სკოლის 
რეკონსტრუქცია-
რაბილიტაცია

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ნერგეთი   
ს.კ  30.10.31.315

სსიპ.  ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტი

10/10/2022
ფურცლის №
ფურცლის ფორმატი A-3

I - სართული

შპს  დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +

+0,000 ნიშნულზე

1

2

3

5

6

9

7

8

Q
1

DB1
რეკი U12

II-სართულზე

4

4

განათების  მოწყობა



Up

U
p

მეტყველების თერაპია

სამზარეულო

ადმინისტრაცია

კორიდორიარტ.ოთახი

საკონფერეციო ოთახი

შენობის  ფუნქცია პროექტის მისამართი იმფ.დამკვეთის შესახებ პოზიცია სახელი გვარი პროექტის სტატუსიხელმოწერა

დირექტორი ა.იოსებაშვილი

არქიტექტორი

შემსრულებელი

შემსრულებელი

პროექტი №188

სკოლის 
რეკონსტრუქცია-
რაბილიტაცია

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ნერგეთი   
ს.კ  30.10.31.315

სსიპ.  ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტი

10/10/2022
ფურცლის №
ფურცლის ფორმატი A-3

ელ-ძალოვანი ქსელი   
(შტეფსელები)

შპს  დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +

+0,000 ნიშნულზე

Q
DB1

რეკი U12

II-სართულზე

2

2

2

2

2

22

3

4

5

11

12

13

14
10

15

ბუნებრივ აირზე მომუშავე 
გამათბობელი ქვაბი

16

ლითონის მრგვალი   d/
16mm ღერო (L/2m)

ლითონის ზონოვარა  
12*2,5mm

დაერთდეს  ელ – გამანაწილებელ  
ფარზე DB1 და DB2

დამცავი  დამიწების კონტური  (ზუსტი 
სამონტაჟო ადგილი შეირჩეს მონტაჟის 

დროს)

1 - სართული

ბ. გაბეხაძე



Up

U
p

0,000 ნიშნულზე

მეტყველების თერაპია

სამზარეულო

ადმინისტრაციაკორიდორი

არტ.ოთახი

საკონფერეციო ოთახი

შენობის  ფუნქცია პროექტის მისამართი იმფ.დამკვეთის შესახებ პოზიცია სახელი გვარი პროექტის სტატუსიხელმოწერა

დირექტორი ა.იოსებაშვილი

არქიტექტორი

შემსრულებელი

შემსრულებელი

პროექტი №188

სკოლის 
რეკონსტრუქცია-
რაბილიტაცია

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ნერგეთი   
ს.კ  30.10.31.315

სსიპ.  ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტი

10/10/2022
ფურცლის №
ფურცლის ფორმატი A-3

I - სართული

შპს  დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +

IP

5-IP/Poe

1-IP/Poe

2-IP/Poe

3-IP/Poe7-IP/Poe

6-IP/Poe

4-IP/Poe

სასერვერო კარადა 
U12 მინის კარით 

ვიდეოკამერების  ქსელი  
შესრულდეს  UTP Cat5e 

კაბელით

ვიდეო კამერების მოწყობაბ. გაბეხაძე



შენობის  ფუნქცია პროექტის მისამართი იმფ.დამკვეთის შესახებ პოზიცია სახელი გვარი პროექტის სტატუსიხელმოწერა

დირექტორი ა.იოსებაშვილი

არქიტექტორი

შემსრულებელი

შემსრულებელი

პროექტი №188

სკოლის 
რეკონსტრუქცია-
რაბილიტაცია

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ნერგეთი   
ს.კ  30.10.31.315

სსიპ.  ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტი

10/10/2022
ფურცლის №
ფურცლის ფორმატი A-3

კომპუტერული ქსელი

შპს  დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +

VC2/8VC2/9VC2/10
VC2/11

4xUTP-Cat-5

RJ-45DAT2 RJ-45DAT3 RJ-45DAT4 RJ-45DAT5

S

S S S S SS

S

S
K1/1K1/2 S1/1S1/2S1/3S1/4S1/5S1/6S1/7

S1/9S1/8

S

S S S S SS

S

S
K2/1K2/2 S2/1S2/2S2/3S2/4S2/5S2/6S2/7

S2/9S2/8 საკონტროლო 
მოდული

ვიგეოსამეთვალყურებო  
კამერები და კომპიუტერის 

ქსელი

II - სართული

RJ-45DAT2RJ-45DAT1 RJ-45DAT3 RJ-45DAT4 RJ-45DAT5

5xUTP-Cat-5

VC1/1VC1/2VC1/3VC1/4VC1/6VC1/7 VC1/5

7xUTP-Cat-5

ვიდეოკამერების  და  
კომპიუტერული  ქსელის  მოწყობა

a b

A - b. ცენტრალური ავტომატური 
ამომრთველის  გათიშვის კოჭაზე                         
C – d. ბუნებრივ აირის ჩამკეტ                  
ელ-სარქველზე

სახანძრო პანელი
(სახანძრო პანელი  

ავტომატური დამრეკით)

4xUTP-Cat-5

5xUTP-Cat-5

4xUTP-Cat-5

ვიგეოსამეთვალყურებო  
კამერები და კომპიუტერის 

ქსელი

I - სართული

ელ-სადენი  1X1,5kv/mm

სახანძრო კაბელი 
2X0,8kv/mm

სახანძრო კაბელი 
2X0,8kv/mm

2x1,5kv/mm

სასერვერო  კარადა  

სახანძრო  სიგნალიზაციის  მოწყობა

c d

სახანძრო  სიგნალიზაცია  

ვიდეო კამერები

I – II სართული

ბ. გაბეხაძე



Up

U
p

მეტყველების თერაპია
სამზარეულო

ადმინისტრაცია

კორიდორი

არტ.ოთახი

საკონფერეციო ოთახი

შენობის  ფუნქცია პროექტის მისამართი იმფ.დამკვეთის შესახებ პოზიცია სახელი გვარი პროექტის სტატუსიხელმოწერა

დირექტორი ა.იოსებაშვილი

არქიტექტორი

შემსრულებელი

შემსრულებელი

პროექტი №188

სკოლის 
რეკონსტრუქცია-
რაბილიტაცია

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ნერგეთი   
ს.კ  30.10.31.315

სსიპ.  ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტი

10/10/2022
ფურცლის №
ფურცლის ფორმატი A-3I - სართული

შპს  დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +

სასერვერო კარადა 
U12 მინის კარით 

ინტერნეტ პროვაიდერი

კომპიუტერული ქსელი 
შესრულდეს  UTP Cat5e 

კაბელით

ქსელის შტეფსელი (სოკეტი)

ბ. გაბეხაძე კომპიუტერული  ქსელი

0,000 ნიშნულზე



Up

U
p

2

WC

S

S

ST

SS S

S

S

S

S1/2

S1/3

S1/4

S1/1

S1/5

S1/6

S1/7

S1/8

S1/9

3*0,8(-L / +L / RE)
I - შლეიფი

კონტროლის 
მოდული

II-სართულზე 
ასვლა

3*0,8(-L / +L / RE)
II - შლეიფი

სახანძრო საკონტროლო პანელი

საგანგაშო საყვირი

საგანგაშო 
ღილაკი

საგანგაშო 
ღილაკი

კვამლზე 
მგრძნობიარე  

სახანძრო დაჩიკი

კომბინირებული(კვამლი+ტემპერ
ატურა) სახანძრო დაჩიკი

შენობის  ფუნქცია პროექტის მისამართი იმფ.დამკვეთის შესახებ პოზიცია სახელი გვარი პროექტის სტატუსიხელმოწერა

დირექტორი ა.იოსებაშვილი

არქიტექტორი

შემსრულებელი

შემსრულებელი

პროექტი №188

სკოლის 
რეკონსტრუქცია-
რაბილიტაცია

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ნერგეთი   
ს.კ  30.10.31.315

სსიპ.  ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტი

10/10/2022
ფურცლის №
ფურცლის ფორმატი A-3

საგანგაშო  სახანძრო 
სიგნალიზაცია  

შპს  დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +

29,50
სამზარეულო

მეტყველების თერაპია
27,335 2

34,30 2

კორიდორი

35,60 2
საკონფერეციო ოთახი

220,21

ადმინისტრაცია

227,690
არტ.ოთახი

I - სართული

ბ. გაბეხაძე

0,000 ნიშნულზე



გათბობის სისტემა  I  

დგ/2

დგ/1

დგ/3

დგ/4დგ/9

Pk5/2,5kvt

pk1/2,0kvt

pk6/2,0kvt

Pk10/2,5kvt

დგ/5

pk6/2,0kvt

pk3/2,0kvt

12,5kvt

 

გათბობის სისტემა - II

წყლის მიწოდება

ბუნებრივი აირის  
ფილტრი

ბუნებრივი აირი

ელექტრო  ჩამკეტი  
სოლენოიდი

გათბობის სისტემა - I

მილის თბოიზოლაცია 
(მილის მთელ სიგრძეზე)

ერთკონტურიანი წყლის  
გამათბობელი  ქვაბი  50კვტ.  

(ჩაისვას შესაბამის ზომის 
ლითონის კარადაში)

შენობის  ფუნქცია პროექტის მისამართი იმფ.დამკვეთის შესახებ პოზიცია სახელი გვარი პროექტის სტატუსიხელმოწერა

დირექტორი ა.იოსებაშვილი

არქიტექტორი

შემსრულებელი

შემსრულებელი

პროექტი №188

სკოლის 
რეკონსტრუქცია-
რაბილიტაცია

ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ნერგეთი   
ს.კ  30.10.31.315

სსიპ.  ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტი

10/10/2022
ფურცლის №
ფურცლის ფორმატი A-3I -II სართულის გათბობა 

აქსონომეტრია  

შპს  დ ო მ ი ნ ა ნ ტ +

M-II M-I

ბ.გაბეხაძე

d/32  v/0,42

d/20  v/0,4d/20  v/0,4

d/32  v/0,5

d/32  v/0,6 d/32  v/0,7

გათბობის სისტემა  II  
22kvt

სახანძრო პანელზე  
(C – d)

მრავალძარღვა ელ-
კაბელი 3-1,4.5კვ/მმ



                                                                        სპეციფიკაცია 

№                                                        დასახელება რაოდენობა 
                     1.     ელეტრო  ენერგიით  მომარაგება  
1 შექდიოდური  ჭერის  სანათი  1*36ვტ 30ც 
2 ჰრმეტიული  ჭერის  სანათი (სველ წერტილებში) 1*12ვტ 5ც 
3 ნესტგამძლე  კედლის  სანათი  1*24ვტ   (გარეთ დასაყენებელი) 4ც 
4 კედლის  სანათი  კიბის  უჯრედში  1*9ვტ 4ც 
5 ჩამრთველ-გამომრთველი  ერთი  ღილაკით 14ც 
6 იგივე რევერსიული  (ორ ადგილიდანნ მართვა) კიბის უჯრედში 2 
7 გამანაწილებელი  კოლოფო  10*10სმ 21ც 
8 გამანაწილებელი  ელ-კარადა (DB1-DB-2) ავტომატური  ამომრთველებით) 2ც 
9 ავტომატური ამომრთველი                   4p/32A 2ც 
10 იგივე     4p/25A 1ც 
11 DIF ავტომატური ამომრთველი  2p/25A/16ma 6ც 
12 DIF ავტომატური ამომრთველი  2p/20A/16ma 6ც 
13 ავტომატური  ამომრთველი 1p/10A 14ც 
14 ავტომატური  ამომრთველი 1p/16A 2ც 
15 ცენტრალური ავტომატური  ამომრთველი  3p/80A (დინსტანციური ამომრთ.) 1ც 
16 ელ-ენერგიის  შემომტანი  ელ-კაბელი (ორმაგი იზოლაციით)  4*10კვ/მმ 30-გრძ/მ 
17 სართულებს  შორის  ელ კაბელი  4*4+1-*4მმ 4-გრძ/მ 
18 სპილენძის  ელ-სადენი (ომაგი იზოლაციით)  3*1,5კვ/მმ 180-გრძ/მ 
19 იგივევე  სადენი  3*2,5კვ/მმ 380-გრძ/მ 
20 შიგა  გაყვანის  შტეფსელი 3-კონტაქთით  (L-N-PE) 36ც 
                              2.    დამიწების  მოწყობა  (იხილე  ელ-ნახაზი)  
                              3.     ვიდეო  მეთვაყურე  კამერები  
21 გარე  დაყენების  4მპიქ.  (POE)   ვიდეო  კამერა  5ც 
22 შიგნით  დასაყენებელი  ვიდეო  კამერ 4პიქ. /(POE) 6ც 
23 ვიდეო ჩამწერი NVR- 16_პორტზე (4Tb მყარი დისკით) 1ც 
24 კომუტატორი  (სვიჩი)  16_პორტზე 1ც 
25 პაჩპანელი   24_პოტზე  1ც 
26 პაჩკორდი  UTP ( 0,4m) 16c 
27 Pdu  5- შემაერთებლით 1ც 
28 შემართებელი  ჯეკი  Rj-45 25ც 
29 UTP-cat-5  ქსელის  კაბელი     220-გრძ/მ 
                               4.    კომპიუტერის  ქსელის  მოწყომა  
30 პერსონალური  კომპიუტერი 9ც 
31 კომპიუტერის  ქსელის  შტეფსელი (სოკეტი) 9ც 
32 UTP-cat-5  ქსელის  კაბელი     190-გრძ/მ 
33 პაჩკორდი  UTP ( 1,5m) 9ც 
34 კომუტატორი (სვიჩი)  16პორტზე 1ც 
                               5.   სახანძრო  დაცვა  
35 ცენტრალური  სახანძროს  დაცვის  პანელი 1ც 
36 კვამლზე  მგრძნობიარე  ორ ხაზიანი  სახანძრო  დაჩიკი   17ც 
37 კომბინირებული (კვამლი+ტემპერატურა) სახანძრო  დაჩიკი 1ც 
38 სახანძრო  საგანგაშო  ღილაკი 4ც 
39 სახანძრო  საგანგაშო  საყვირი  >60db 2ც 
24 მარყუჩის (შლეიფის)  კონტროლის  მოდული 2ც 
25 სახანძრო  კაბელი  2*0,8mm 90-გრძ/მ 



                          6.   გათბობა  
27 ბუნებრივ  აირზე  მომუშავე  გათბობის კონდესაციური  ქვაბი  45კვტ 1ც 
28 საციჰულაციო  ტუმბო  M1 1450ლ/სთ  მმ 1ც 
29 საციჰულაციო  ტუმბო  M2  1180ლ/სთ  5მ 1ც 
30 პანელური  რადიატორი  2,5კვტ 4ც 
31 პანელური  რადიატორი  2,0კვტ 10ც 
32 პანელური  რადიატორი  1,5კვტ 3ც 
33 პანელური  რადიატორების  მაკომპლექტებელი  ვენტილები 34ც 
34 ავტომატური  ჰაერგამშვები )ვანტუზი) 2ც 
35 მარეგურირებელი  ვენტილი  d/32   4ც 
36 წყლიდან  დამცლელი  ვენტილი d/25 1ც 
37 წყლის  მიმწოდებელი  ვენტილი d/25 1ც 
38 წყლის  ფილტრი 1ც 
39 ბუნებრივი  აირის  ფილტრი 1ც 
40 საავარიო გამთიშველი  ელექტრო  სოლენოიდი 1ც 
41 ჩამკეტი  ვენტილი 1ც 
42 მინაბოჭკოვანი  მილი  d/32 54-გრძ/მ 
43 იგივე                               d/25 40-გრძ/მ 
44 იგივე                               d/20 62-გრძ/მ 
45 მინაბოჭკოვანი  მილების  9mm  თბოიზოლაციით  შეფუთვა 26-კვ/მ 
                          7.   გამწოვი  ვეტილაცია  
46 150კბ/მ  ჰაერის  გამწოვი  ვენტილატორი  ავტომატური გამღები  დამპერით 5ც 
47 მოთუთუებული 0,55mm. ჰაერსატარი  მილი d/110 1,6-გრძ/მ 
48 სამზარეულოს  0,96კვ/მ  ფართის  გამწოვი ზონტი  1ც 
49 სამზარეულოს  გამწოვი  ვენტილატორი  250კბ/მ.  ტემპერატურა  C/t 100* 1ც 
                           8.   ცივი წყალი  და  კანალიზაცია  
50 საკანალიზაციო  მილი  d/100 30-გრძ/მ 
51 საკანალიზაციო  მილი  d/50 5-გრძ/მ 
52 საკანალიზაციო  ჭა  d/60-h/60 3ც 
53 ონიტაზი                          5-კომპლექ. 
54 ხელსაბანო   5-კომპლექ. 
55 ტრაპი  d/50 5ც 
56 d/20  ბურთულიანი  ვენტილი 10 
57 წყალსადენი მილი  d/20 24-გრძ/მ 
57 საკანალიზაციო ფიტინგები  სამკაპი-მუხლი-გადამყვანი   d100-d50 და  სხვა 16ც 
58 d/20  პოლიპროპელენი  მილი 14-გრძ/მ 
59 d/20  პოლიპროპელენი  მილის  ფიტინგები 20ც 
60 ჭურჭლის სარეცხი  სექციით     1ც 
61 მრიცხველის  მოწყობა  (კომპლექტი) 1ც 
62   
63   
64   
65   
ბ. გაბეხაძე. 
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