
დანართი #2 სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი

სულ. 1-10 დღე 10-20 დღე 20-30 დღე 30-40 დღე 40-50 დღე 50-60 დღე

1
არსებული  თ/მუყაოს კედლებიდან შპალერის ჩამოხცნა და მომზადება სამღებრო 

სამუშაოებისათვის
კვ/მ 445.29

2 კედლების დამუშავება და შეღებვა კვ/მ 465.51

3
არსებული  თ/მუყაოს ჭერების გასუფთავება და მომზადება სამღებრო 

სამუშაოებისათვის
კვ/მ 166.52

4 არსებული  თ/მუყაოს ჭერის შეღებვა კვ/მ 166.52

5
ელექტრო-როზეტების, ელ. ჩამრთველებს, ჭერის განათებების, წერტილოვანი 

განათებების მონტაჟი
ცალი 89

6 ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი კვ/მ 144.05

7 ლამინირებილი იატაკის დაგება კვ/მ 144.05

8 ლამინირებული პლინტუსებსის მონტაჟი მეტრი 74.3

9 კიბის უჯრედის დამუშავება და შეღევა ცალი 19

10 თაბაშირ/მუყაოს ტიხრების მოწყობა კვ/მ 10.11

11 მისაღებში ბარის მოწყობა კვ/მ 9.96

12 გასააგორებელი შუშის კარი (გარმოშკა) კვ/მ 14.39

13 ფანჯრებზე გისოსების დამზადება და მონტაჟი კვ/მ 16.42

14 უკანა ეზოში პროფნასტილის  სახურავის დემონტაჟი კვ/მ 16.93

15 კუანა ეზოში პროფნასტილის სახურავის მონტაჟი კვ/მ 16.93

16 უკანა ეზოში კედლების გასუფთავება  და შეღებვა კვ/მ 74.05

17 სარდაფში და სარდაფის ჩასასვლელში ჭერის გასუფთავება და შეღებვა კვ/მ 109.29

NN სამუშაოს დასახელება განზ.

რაოდენო



18 სარდაფში გარდექსის  ტიხრების მონტაჟი კვ/მ 89.6

19 სარდაფში იატაკის მოჭიმვა კვ/მ 95.28

20 სარდაფში კედლების გალესვა კვ/მ 57.15

21 სარდაფში კედლების დამუშავება და შეღებვა კვ/მ 149.05

22 სარდაფში კერამო-გრანიტის დაგება კვ/მ 95.28

23 სარდაფში ელექტროობის მოწყობა წერტ. 20

24 სარდაფში გათბობის  მოწყობა კუბ/მ 215

25 სარდაფში ვენტილაციის  მოწყობა

26 სარდაფში შესასვლელი რკნის კარის დამუშავება და შეღებვა ცალი 1

27 სარდაფში კარის ღიობის ამოჭრა კვ/მ 2

28 სარდაფში კანალიზაციის მილის გადატანა მეტრი 5

29 სარდაფში ჩასასვლელი კიბის  უჯრედის დემონტაჟი კუბ/მ 2.62

30 სარდაფში ჩასასვლელი კიბის  უჯრედის მონტაჟი ცალი 3

31 სარდაფში ჩასასვლელი კიბის უჯრედის მოწყობა კერამო-გრანიტის ფილებით კვ/მ 8.78

32 სარდაფში კიბის უჯრედის თავზე კარბოლუქსის გადახურვის მოწყობა კვ/მ 10.7

33 შენობაში შესასვლელი რკინის კარის დამუშავება და შეღებვა კვ/მ 4

34 ეზოში შესასვლელი ალაყაფის კარისა და რკინის ღობის დამუშავება და შეღებვა კვ/მ 33.36

35 წინა ეზოში კედლების გასუფთავება და შეღებვა კვ/მ 173

36 წინა ეზოში რკინის კონსტრუქციების დამუშავება და შეღებვა კვ/მ 39.73

ხელმოწერა ____________________________ ბ.ა.


































































































































































































































































































































































































































































