
 დამატებითი ინფორმაცია

 დანართი N1

ობიექტების ექსტერიერის, ინტერიერისა და მშენებლობისადმი
წაყენებული მოთხოვნები

- შენობას უნდა ჰქონდეს ესთეტიური იერსახე, რომელიც არ უნდა ითხოვდეს დამატებით მოპირკეთებას და ამავე დროს იძლეოდეს მისი აგურით, ქვით, 
ნებისმიერი სხვა მოსაპირკეთებელი მასალით დეკორატიული გაფორმების და მოპირკეთების საშუალებას, ორიგინალური არქიტექტურული იერსახის 
მისაცემად;
–  საპროექტო  გადაწყვეტილებებმა  უნდა  უზრუნველყოს  კომპლექსში  შემავალი  ობიექტების  მინიმალური  საექსპლუატაციო  მოვლა-პატრონობის 
ხარჯები;
- შეთავაზებული სამშენებლო ტექნოლოგია უნდა იძლეოდეს ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, მთელი წლის განმავლობაში მშენებლობისა და მონტაჟის 
შესაძლებლობას;
– მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვაანილი გარემოზე ზემოქმედება და არსებული ლანდშაფტის ცვლილება;
– შენობები უნდა შეესაბამებოდეს რეგიონის კლიმატურ პირობებს;
–შენობა(ები)   უნდა   იყოს   მაქსიმალურად   ენერგოდამზოგავი,   მინიმუმამდე   უნდა   იყოს   დაყვანილი   შენობების   თბოდანაკარგები 
(თბოშენაკადები), მათ შორის შენობის აბსოლუტური ჰერმეტულობის უზრუნველყოფის გზით;
– გამოყენებული მასალები უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა;
–  გადაწყვეტილების  მიღებისას  პრიორიტეტი  მიენიჭება  თანამედროვე,  ინდუსტრიულ,  ქარხნული  წარმოების,  დიდმალიანი შენობებისათვის 
განკუთვნილ კონსტრუქციულ ელემენტებს, რომელთა მონტაჟის პირობები გამოირჩევა ტექნოლოგიურობით, სიმარტივითა და სისწრაფით და ამავე დროს 
საჭიროებენ მინიმალურ დამატებით მოსაპირკეთებელ სამუშაოებს;
_ გადაწყვეტილების მიღებისას პრიორიტეტი მიენიჭება აუზის მოვლის ტექნიკურ თანამედროვე გადაწყვეტილებას (მაგალითად აუზის ფსკერის 
ზედაპირის მომსახურებისა და დათვალიერების შესაძლებლობა, წყლის ოზონით დასუფთავება და ა.შ.)
– გამოყენებული სამშენებლო მასალები და ტექნოლოგიები საშუალებას უნდა იძლეოდნენ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ნორმალური ცვეთის 
პირობებში შენობის შეკეთების (რემონტის) ხარჯები;
– კონსტრუქციული თვალსაზრისით შენობა(ები) უნდა იყოს მდგრადი და უზრუნველყოფდეს უსაფრთხო ექსპლუატაციას საქართველოში კონკრეტული 
რეგიონისათვის დადგენილი ნორმების შესაბამისად ქარის, თოვლის და სეისმურ დატვირთვაზე;
- შენობა უნდა პასუხობდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებისა და სტანდარტების მოთხოვნებს
– სასურველია გამოყენებულ იქნას სახურავისა და ჭერის მზიდი მსუბუქი ფერმების სისტემა;
– შემოთავაზებული ტექნოლოგია უნდა ითვალისწინებდეს 70-დან 100 მეტრამდე უსაყრდენო მალით გადახურვის შესაძლებლობას;
– გადახურვის კონსტრუქცია უნდა იძლეოდეს მასზე კლიმატკონტროლის, სავენტილაციო და ჭერის დანადგარების, ასევე იმ ელექტრო და სპორტული 
აღჭურვილობის მონტაჟის საშუალებას, რაც აუცილებელია საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრებების ჩასატარებლად;
–თბოიზოლაციისათვის  უნდა  იყოს  გამოყენებული  ისეთი  თბოიზოლაციის  მასალები,  რომელიც  იძლევა  იმ  ტემპერატურული  რეჟიმის 
უზრუნველყოფის საშუალებას, რაც აუცილებელია საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრებების ჩასატარებლად;
-  კედლების  სისტემა  იმგვარად  უნდა  იყოს  კონსტრუირებული,  რომ  მოიცავდეს  ფანჯრებს,  ასაწევ  და  გასაშლელ  კარებებს,  მინას,  ხეს, 
მოსაპირკეთებელი მასალების გამოყენების საშუალებას ნებისმიერი არქიტექტურული გადაწყვეტილების განსახორციელებლად.


