
N გასაწევი მომსახურების დასახელება 
განზომილების 

ერთეული

ზღვრული ფასი 

(ლარი, დღგ-ს 

ჩათვლით)

შემოთავაზებული 

ფასი (ლარი, დღგ-ს 

ჩათვლით)

1 ხელსაბანის ონკანის ½ (ქვედა შეერთება) შეცვლა ცალი 80,00

2
ხელსაბანის ონკანის დრეკადი მილების (1/2X1/2 დაბოლოებით სიგრძე 40სმ) 

შეცვლა
წყვილი 15,00

3 ონკანის ½ „კარტრიჯის“ შეცვლა ცალი 15,00

4 ონკანის ½ დამცენტრებელის შეცვლა ცალი 3,00

5 ხელსაბანის სტანდარტული საკანალიზაციო სიფონის შეცვლა ცალი 10,00

6 უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის შეცვლა (სტანდარტული) ცალი 20,00

7
უნიტაზის წყლის შემავსებელი ტივტივა მექანიზმის შეცვლა (სტანდარტული 

ქვედა შეერთება)
ცალი 20,00

8 უნიტაზის პლასტმასის საფარებლის შეცვლა ცალი 30,00

9 უნიტაზის ონკანის („არკოს“ ტიპის ან მსგავსი) შეცვლა ცალი 12,00

10 დრეკადი მილის (1/2X1/2 დაბოლოებით სიგრძე 60 სმ )შეცვლა ცალი 12,00

11 უნიტაზის სტანდარტული საკანალიზაციო მილის („გარმოშკა“) შეცვლა ცალი 20,00

12 სტანდარტული კერამიკის უნიტაზის შეცვლა ცალი 140,00

13 სტანდარტული კერამიკის ხელსაბანის კერამიკის სადგამით შეცვლა ცალი 80,00

14 კერამიკის „პისუარი“-ს შეცვლა ცალი 100,00

15 „პისუარი“-ს დემონტაჟი ცალი 30,00

16 „პისუარი“-ს მონტაჟი ცალი 40,00

17 „პისუარი“-ს სტანდარტული ონკანის შეცვლა ცალი 70,00

18 „პისუარი“-ს სტანდარტული მილის შეცვლა ცალი 15,00

19 „პისუარი“-ს სტანდარტული „სიფონი“-ს შეცვლა ცალი 15,00

20 საკანალიზაციო მილის გაწმენდა ხელის ბაგირით გრძ/მ 10,00

21 საკანალიზაციო მილის გაწმენდა ელექტრო ძრავიანი სპეციალური ბაგირით გრძ/მ 25,00

22 „მდფ“-ის კარის საკეტის (საკეტი, გულანა, სახელურები) შეცვლა კომპლექტი 40,00

23 „მდფ“-ის კარის საკეტის გულანას შეცვლა ცალი 15,00

24 „მდფ“-ის კარის ანჯამების შეცვლა წყვილი 15,00

25 „მდფ“-ის კარის ჩარჩოს კედელში გამაგრება 1 ჩარჩო 15,00

26 მეტალო პლასმასის კარის საკეტის შეცვლა მექანიზმით ცალი 30,00

27 მეტალოპლასმასის კარის სახელურის შეცვლა ცალი 15,00

28 მეტალოპლასმასის კარის ანჯამების შეცვლა წყვილი 15,00

29 მეტალოპლასმასის კარის პეტლის რეგულირება ცალი 5,00

30 მეტალოპლასმასის ფანჯრის საკეტის შეცვლა მექანიზმით ცალი 20,00

31 მეტალოპლასმასის ფანჯრის პეტლის რეგულირება ცალი 5,00

32 მეტალოპლასმასის ფანჯრის მექანიზმის რეგულირება ცალი 10,00

33 მეტალოპლასმასის ფანჯრის სახელურების შეცვლა ცალი 10,00

34 მეტალოპლასმასის ფანჯრის ანჯამების შეცვლა წყვილი 15,00

35 მეტალოპლასმასის ფანჯრის ფრთის დაჭიმვა სადებით ცალი 20,00

36 მეტალოპლასმასის ფანჯრის გადმოკიდების მექანიზმის  შეცვლა ცალი 70,00

37 4 მმ-იანი მინის შეცვლა კვ.მ 15,00

38 4მმ-იანი შუშის მინაპაკეტის შეცვლა კვ.მ 45,00

39 ელექტრო ავტომატის (ერთპოლუსიანი, 16-25 ამპ) შეცვლა ცალი 10,00

40 ელექტრო ავტომატის (ერთპოლუსიანი, 40-63 ამპ) შეცვლა ცალი 15,00

41 ელექტრო ავტომატის (ორპოლუსიანი, 40-63 ამპ) შეცვლა ცალი 20,00

42 ელექტრო ავტომატის (სამპოლუსიანი, 63 ამპ) შეცვლა ცალი 25,00

43 ელექტრო ავტომატის (სამპოლუსიანი, 250 ამპ) შეცვლა ცალი 150,00

44 ელექტრო როზეტის შეცვლა ცალი 10,00

45 ელექტრო როზეტის შეკეთება ცალი 5,00

46 ელექტრო ჩამრთველის შეცვლა ცალი 10,00

47 ელექტრო ჩამრთველის შეკეთება ცალი 5,00

48 შუქდიოდის ელექტრო სანათის შეცვლა ცალი 50,00

49 შუქდიოდის სანათის დრაივერის შეცვლა  (Model:OP-QD9W-700CC) ცალი 20,00

50 ელექტრო სადენის 2 X2,5 შეცვლა (სპილენძი მრავალძარღვა) გრძ/მ 3,00

51 ელექტრო სადენის 3 X8 შეცვლა     (სპილენძი მრავალძარღვა) გრძ/მ 10,00

52 ელექტრო გამწოვის (დ=100 ) შეცვლა  (კედლის) ცალი 40,00

53 გათბობა გაგრილების სისტემის გამორეცხვა სპეციალური სითხით ცალი 300,00

54
გათბობა გაგრილების სისტემის ფანკოილის შემაერთებელი ½ მილზე წყლის 

ფილტრისა და ნახევარ ბრუვნიანი ონკანის შეცვლა (ფანკოილის შესაბამისი)
ცალი 50,00

55
გათბობა გაგრილების სისტემის „ფანკოილის“ ელ. ძრავის კონდენსატორის 

შეცვლა (2-დან 5 MF-მდე)
ცალი 15,00

56 წყლის მილის 3/4 ონკანის შეცვლა ცალი 20,00

57 წყლის პლასმასის მილის 1/2 ონკანის შეცვლა ცალი 20,00

58 წყლის პლასმასის მილის შეცვლა გრძ/მ 20,00

59 წყლის პლასმასის მილის 3/4 ონკანის შეცვლა ცალი 20,00

60 3 ფაზა ელ. ძრავის შეკეთება (გადახვევა) 1 კვ. 60,00

61 კედლის კონდიციონერის (9000-18000 BTU) დემონტაჟი ცალი 100,00

62 კედლის კონდიციონერის (9000-18000 BTU) მონტაჟი ცალი 150,00

63 ფრეონი R22 100 გრ. 15,00

პრეისკურანტი



64 სატელეფონო კომუტატორის პროგრამირება ცალი 20,00

65 ხაზის გადამისამართება ცალი 20,00

66 გაწყვეტილი ხაზის აღდგენა ცალი 10,00

67 სისტემური ტელეფონის პროგრამირება ცალი 30,00

68 სატელეფონო ჯეკის ბუდის შეცვლა ცალი 20,00

69 სატელეფონო ჯეკის ხაზის გაყვანა გრძ/მ 10,00

70 „არმსტრონგის“ შეკიდული ჭერის შეკეთება 1 კვ.მ 30,00

71 „არმსტრონგის„ განათების ელ. გაშვება-რეგულირების მოწყობილობის ცალი 20,00

72 „არმსტრონგის„ განათების კარკასის მოხსნა/დაყენება ცალი 2,00

73
 UNMAK 145 KW ტიპის გათბობის ქვაბის წვის კამერის ღეროების 

მექანიკური გასუფთავება
ცალი 350,00

74
UNMAK 145 KW ტიპის გათბობის ქვაბის წვის კამერის უკანა კედლის 

შამუთის ფენის აღდგენა
ცალი 200,00

75
UNMAK 145 KW ტიპის გათბობის ქვაბის EKOFLAM 0621003416 ტიპის 

სანთურის ანთების ელექტროდების შეცვლა
ცალი 100,00

76
UNMAK 145 KW ტიპის გათბობის ქვაბის EKOFLAM 0621003416 ტიპის 

სანთურის ძრავის დაშლა გაწმენდა, საკისრების შეპოხვა
ცალი 100,00

77
UNMAK 145 KW ტიპის გათბობის ქვაბის DUNGS cod GRRG150 s/n 0722003056 

ტიპის ანთების ბლოკის შეცვლა
ცალი 450,00

78 200 მმ. დიამეტრის თუნუქის მილის შეცვლა გრძ/მ 70,00

79 დიზელ გენერატორის SAE 15/40 „სტატოილ“ ტურბო დიზელის ზეთის 1 ლ 15,00

80 დიზელ გენერატორის PERKINS 2654403 ტიპის  ზეთის ფილტრის შეცვლა ცალი 45,00

81
დიზელ გენერატორის PERKINS 2654403 ტიპის საწვავის ფილტრი შეცვლით

ცალი 150,00

82
დიზელ გენერატორის PERKINS 2654403 ჰაერის ფილტრი შეცვლით

ცალი 120,00

83
დიზელ გენერატორის PERKINS 2654403 დიაგნოსტიკა ტექ. შემოწმება

ცალი 70,00

84
დიზელ გენერატორის PERKINS 2654403 ტიპის,მართვის პანელიდან ავარიის 

კოდის მოხსნა
ცალი 50,00

85
დიზელ გენერატორის PERKINS 2654403 ტიპის, სისტემის პროგრამული 

დიაგნოსტიკა
ცალი 50,00

86 მოქმედი საკანალიზაციო F100 დიამეტრის დგარის  შეცვლა გრძ/მ 30,00

87 მოქმედი საკანალიზაციო F100 დიამეტრის მუხლის  შეცვლა ცალი 20,00

88
არხული ვენტილიატორი მრგვალი ჰაერსატარი  მილებისათვის 750 მ³ 

საათში 130PA       D150 შეცვლა
ცალი 250,00

89
 მაღალი წარმადობის საცირკულაციო ტუმბოს კერამიკული შესაკეთებელი 

კომპლექტის შეცვლა
ცალი 160,00

90 ელექტროტენი 1.7კვ ცალი 45,00

91 ელექტრო თერმოსტატი 16ა +20-90 ცალი 35,00

92 რადიატორის ონკანის შეცვლა ცალი 20,00

93 გათბობის ქვაბის აირ გამტანი მილების მეტალის დეტალების შეცვლა ცალი 50,00

94 საცირკულაციო ტუმბო 25-120 საჭირო სამონტაჟო დეტალებით ცალი 250,00

95 ჰაერგამშვები ვანტუზი F15 ცალი 25,00

96 მეტალის უკუსარქველი ზამბარიანი საჭირო სამონტაჟო დეტალებით 3/4 ცალი 30,00

97 შედუღებითი სამუშაოები 1 სთ 50,00

98 პლასმასის წყლის მილის გაყვანა თერმული გადაბმით (დიამეტრი 1/2-3/4) გრძ/მ 20,00

99 მაგიდა 150*75*75 სმ დაშლა-აწყობა ცალი 15,00

100 სტელაჟი 2013*2000*35 სმ დაშლა აწყობა ცალი 40,00

101 მდფ-ის კარის ფრთის გულანას გამაგრება ცალი 25,00

102 მეტალოპლასმასის ფანჯრის ფრთის ფიქსატორის შეცვლა ცალი 25,00

103 ჩილერის რადიატორების მექანიკური რეცხვა ცალი 80,00

104 ჩილერი მართვის პანელიდან ავარიის კოდის მოხსნა ცალი 50,00

105 ჩილერის მართვის პანელიდან პარამერების შეცვლა ცალი 100,00

106 ჩილერის ელექტრო ბლოკის შეკეთება-გამართვა ცალი 150,00

107 კომპრესორებში ფრეონის წნევების შემოწმება-რეგულირება ცალი 200,00

108 ჩილერის მთლიანი ტექნიკური რევიზია გაშვება-გამართვა ცალი 250,00

109 ფანკოილის ელ. ბლოკის შეკეთება- გამართვა ცალი 50,00

110 ფანკოილის რადიატორის მექანიკური რეცხვა ცალი 50,00

111 ფანკოილის ძრავის მოხსნა-შეპოხვა-მიყენება ცალი 50,00

112 ფანკოილის მოხსნა დაყენება ცალი 100,00

113 ჩილერის სეზონის შემდგომი კონსერვაცია ცალი 100,00

114 ფრეონი R410 100 გრ. 50,00

115 ფანკოილის ფილტრის გარეცხვა ცალი 10,00

116 წყლის ელ. გამაცხელებელის დაშლა-აწყობა გამორეცხვა ცალი 50,00

117 კედლის კონდიციონერის (9000-18000 BTU) რადიატორის რეცხვა ცალი 50,00

118 ელ. მაგნიტური გამშვების (სამპოლუსიანი, 250 ამპ) შეცვლა ცალი 200,00

119 ავტო ამწე კალათა 1 სთ 130,00

120 მუყაო თაბაშირის ტიხარის დემონტაჟი კვ.მ 3,00

121 მუყაო თაბაშირის ტიხარის მონტაჟი კვ.მ 45,00

122 კედლის შეფითხვა დამუშავება შესაღებად კვ.მ 14,00

123 კედლის შეღებვა წყალ ემულსიური საღებავით კვ.მ 14,00

124 ალუმინის ვიტრაჟის დემონტაჟი კვ.მ 30,00

125 ალუმინის ვიტრაჟის მონტაჟი კვ.მ 80,00

126 მეთლახის ფილების დემონტაჟი-შეცვლა კვ.მ 50,00

127 ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი-შეცვლა კვ.მ 40,00

128 ლამინირებული იატაკის პლინტუსის დემონტაჟი-შეცვლა გრძ/მ 10,00

129 ლითონის ჰორიზონტალური ასაკეცი ფარდა-ჟალუზების შეცვლა კვ.მ 50,00

130 ლედ ტიპის ტელევიზორის კვების ბლოკის შეკეთება ცალი 100,00

131 ლედ ტიპის ტელევიზორის ეკრანის სანათი ბლოკის შეკეთება ცალი 150,00

132 ავტომატური კარის სენსორი ცალი 108,00

7651,00ჯამი:


