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ინსტრუქცია 
1. ფასები გამოთვლილია ლარში, როდესაც ლარისა და აშშ დოლარის გაცვლის კურსი იყო 2.85715. გამოქვეყნების თარიღია 01.09.2023 

2. ფასები არ შეიცავს დღგ-ს. 18%-იანი დღგ ემატება ყველა ინვოისს. 
3. ყველა მომსახურების ფასის გადახდა ხდება წინასწარ. 
4. ფასები გამოითვლება ერთნაირად, როგორც EU-სერტიფიცირების, ისე NOP-ის შემთხვევაში. ორივე (კომბინირებული) სერტიფიცირების შემთხვევაში 

გათვალისწინებულია მნიშვნელოვანი ფასდაკლება, რომელიც აისახება კომერციულ წინადადებაში. 
5. მომსახურების თანხა, გარდა განაცხადის განხილვისა, დაბრუნებადია (მაგ. ინსპექტირება), თუ ოპერატორი ამ მომსახურებაზე მოთხოვნას დროულად 

გააუქმებს, სანამ კავკასსერტი დაიწყებს მის შესრულებაზე მუშაობას. 
 

A განაცხადის განხილვა (თანხა არ არის დაბრუნებადი) 400 ლარი 

B ინსპექტირება (იხილე ცხრილი): 

 მცენარეების წარმოება გადამუშავება (პროდუქცია) შინაური ცხოველები ინსპექტირება 

 

ველური 
მცენარეები 

ს-ს 
კულტურები* 

მარანი სხვა ქარხნები მსხვილფეხა 
რქოსანი 

წვრილფეხა 
რქოსანი 

ღორი საფუტკრე** დრო ფასი 

 შეგროვების ადგილი ჰა ლიტრი ტონა სულადობა სულადობა სულადობა სკები სთ ლარი 

 - < 2.0 < 5.0 < 10.0 <  10 <  50 <  20 < 10 2 800 

 1 2.0 - 9.9 5.0 - 29.9 10.0 - 49.9 10 - 24 50 - 99 20 - 49 10 - 24 3 1200 

 2 10.0 - 29.9 30.0 - 59.9 50.0 - 99.9 25 - 49 100 - 199 50 - 74 25 - 99 4 1600 

 3 30 - 49.9 60.0 - 99.9 100.0 - 199.9 50 - 99 200 - 499 75 - 149 100 - 149 5 2000 

 ≥ 4 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 100 ≥ 500 ≥ 200 ≥ 150 6 2400 

 *ს-ს კულტურებში ამ ცხრილით გამოთვლილი ფასი შეესაბამება 1-3 ნაკვეთიდან და/ან 1-3 კულტურიან მეურნეობის ინსპექტირებას. 4-10 ნაკვეთისა და ან იმდენივე 
კულტურის შემთხვევაში ინსპექტირების დროს ემატება ერთი საათი. უფრო მეტი ნაკვეთისა ან კულტურის შემთხვევაში - ემატება 2 საათი. 

 **ფასები მოცემულია ერთი საფუტკრისათვის. ერთი საათი დაემატება 2-3 საფუტკრისა და/ან ფუტკრების სეზონური მიგრაციის შემთხვევაში.     
 

C ინსპექტორის მგზავრობა (100 კმ) 100 GEL 
D ინსპექტორის დღიური 75 GEL 
E გადაწყვეტილება სერტიფიცირებაზე 400 GEL 
F ბიოსერტიფიკატის გაახლება 120 GEL 
G ბიოპროდუქციის ექსპორტის ინსპექტირება 400 GEL 
H იმპორტის ინსპექტირების სერტიფიკატის გაცემა TRACES-ში  400 GEL 
I იმპორტირებული პრეპარატების ბიოსტანდართან თავსებადობის შეფასება 400 GEL 
K სერტიფიცირების საბუთების ერთი გვერდის თარგმნა ინგლისურ ენაზე (2000 ნიშანი შუალედების ჩათვლით) 60 GEL 
L ინსპექტირების მთლიანი ღირებულების 10% და 80 ლარი ემატება წლიური მომსახურების ინვოისს, 

გაუფრთხილებელი ინსპექტირებისა და ლაბორატორიული. ანალიზის დასაფარად. 
  

 


