
დანართი №1 

ტექნიკური განყოფილების მომსახურების ტარიფები 

(30 კმ–ის ფარგლებში) 

 

 

 

 

№ 
ხელსაწყოს 

დასახელება 
 

ობიექტის 

რაოდენობა 

მომსახურების 

ტარიფი (დღგ-ს 

ჩათვლით) 

1 

OLYMPUS  OmniScan MX2. 

ულტრაბგერითი 

დეფექტოსკოპი 

ფაზირებული 

ცხაურით.  

 

სხვადასხვა ნაკეთობანის 

გრძივზოლიანი შენადუღი 

ნაკერების შემოწმება და 

ტექნიკური მდგომარეობის 

ანალიზი ულტრაბგერითი 

მეთოდით.  

1 გრძივი მეტრი 

ან 1 კვანძი 
30 ლარი 

2 

ლითონის ზედაპირის 

მედეგობის შემოწმება 

კოროზიაზე. 

1 მ² 60 ლარი 

მილის პირაპირა 

შედუღების 

შემოწმება 

მილის 

დიამეტრი 
  

3 33-140 

1 პირაპირა 

შედუღება 

25 ლარი 

4 159-325 30 ლარი 

5 377-500 50 ლარი 

6 530-820 75 ლარი 

7 1020-1420 120 ლარი 

8 

OLYMPUS 38DL PLUS  

ულტრაბგერითი 

სისქემზომი. 

ლითონის სისქის გაზომვა და 

ანალიზი. საღებავის მოცილების 

გარეშე. 1 წერტილი 5 ლარი 

9 

OXFORD  

X-MET 7500 

პორტატული 

რენტგენო-

ფლუორისცენტიული 

სპექტომეტრი.  

უჟანგავი ფოლადის, თუჯის, 

ფერადი ლითონის, სხვადასხვა 

ლითონისშენადნობის,  ქიმიური 

ანალიზის დადგენა.  

 

1 გაზომვა 60  ლარი 

10 

MICROTECTOR II G460 

პორტატული 

გაზოანალიზატორი 

მომწამლავი,წვადი, აქროლადი   

აირების კონცენტრაციის 

დადგენა. 

1 გაზომვა 30 ლარი 

11 

FLUKE Vibration Tester 

810 

ვიბროანალიზატორი 

 

ძრავის, გენერატორის, 

კომპრესორის, ტუმბოს, 

ვენტილიატორის, ვიბრაციის და 

ბრუნვათა რიცხვის დადგენა. 

ბალანსირების დარღვევის 

დადგენა, საკისარის 

მდგომარეობის და სამაგრების 

დადგენა 

1 დანადგარის 

დიაგნოსტიკა 
150 ლარი 



12 

ИНТРОС 

ფოლადის ბაგირების 

ტექნიკური 

მდგომარეობის 

განმსაზღვრელი 

აპარატი.  

 

ავტოამწეს ბაგირის შემოწმება  100 lari 

13 
კოშკურა ამწის ბაგირის 

შემოწმება 

 
170 lari 

14 
ხიდურა ამწის ბაგირის 

შემოწმება 

 
150 lari 

15 
პორტალური ამწის ბაგირის 

შემოწმება 

 
200 lari 

16 

ლიფტის და გარე კალათას 

ბაგირის შემოწმება  მე-5 

სართულამდე 

 
200 lari 

17 

ლიფტის და გარე კალათას 

ბაგირის შემოწმება. მე-9 

სართულამდე 

 
250 lari 

18 

ლიფტის და გარე კალათას 

ბაგირის შემოწმება 9 სართულის 

ზემოთ 

 
280 lari 

19 

ბაგირის შემოწმება თავისუფალ 

და უძრავ მდგომარეობაში  Ø=24 

მმ მდე 

1 მეტრი 12  ლარი 

20 

ბაგირის შემოწმება თავისუფალ  

და უძრავ მდგომარეობაში Ø=64 

მმ მდე 

1 მეტრი 15  ლარი 

21 

საბაგირო გზის ბაგირის 

შემოწმება  გონდოლათი   

1500  + (N x 100)  

N -  გონდოლას  

რაოდენობა 

22 
საბაგირო გზის ბაგირის 

შემოწმება გონდოლას გარეშე 

 
1500 ლარი 

23 
მაღაროში  ბაგირის შემოწმება  

 

 
1500 ლარი 

24 
სიმტკიცის გამზომი 

ხელსაწყო Equestat 3 

მეტალის სიმტკიცის 

განსაზღვრა 1 ნიმუში 30 ლარი 

25 

ვიზუალური 

დათვალიერების 

ხელსაწყოების 

კომპლექტი 

ლითონკონსტრუქციის 

ვარგისიანობის და 

ზედაპირული დეფექტების 

არსებობის დადგენა 

ვიზუალური მეთოდით 

1 მ² ან  

1 დეტალი 
5 ლარი 

26 

ვიზუალური 

დათვალიერების 

ხელსაწყოების 

კომპლექტი 

შენადუღი ნაკერების შემოწმება 

ვიზუალური მეთოდით 1 გრძივი მეტრი 

ან 1 კვანძი 
5 ლარი 

27 

ელექტროდამწნეხი 

ხელსაწყო 

REMS E-Push 

რეზერვუარის, წნევაზე 

მომუშავე ჭურჭლის, 

გაზსადენის და ნავთობსადენის,  

სხვადასხვა  მილგაყვანილობის  

ჰიდრავლიკური გამოცდა 

5 მ³-მდე 100  ლარი 

28 
10 მ³-მდე 150  ლარი 

10 მ³ -ზე მეტი 200  ლარი 
29 

 

 

 



 


