ტარიფები
Price list

Caucascert

კოდი/Code
GC/DM/PL-10.4

მომსახურეობის ფასის გამოთვლა
ტარიფები მოყვანილია ლარში. ტარიფი არ შეიცავს დღგ-ს. ტარიფების მიხედვით გამოთვლილ საბოლოო თანხას უნდა დაემატოს 18%.
A. მეურნეობის/გადამამუშავებელი საწარმოს წინასწარ დაგეგმილი ყოველწლიური სავალდებულო ინსპექტირება
კულტურები

გადამუშავება, საწყობი

მეცხოველეობა (რიცხვი)

ინსპექტირებისათვის და ანგარიშის
ინსპექტირება
მომზადებისათვის
საჭირო
დრო
(სთ)
(1
სთ - 320 ლარი)
ფრინველი
250
3
960

ფართობი, ჰა
0-10

პროდუქციის რაოდენობა
0-10,000

ძროხა
0-10

ცხვარი, თხა
0-100

ღორი, სკა
0-100

11-30

10,001-25,000

11-50

101-250

101-200

251-500

4

1280

31-75

25,001-45,000

51-75

251-500

201-300

501-1,000

5

1600

76-150

45,001-70,000

76-150

501-1,000

301-500

1,001-2000

6

1920

>150

>70,000

>150

>1,000

>500

>2,000

7

2240

ინსპექტორის დღიური

65

ინსპექტორის მგზავრობა ყოველ 100 კმ

90

სასტუმრო (ღამისთევის შემთხვევაში)
შენიშვნა: მემცენარეობაში ამ ცხრილით გამოთვლილი ფასი შეესაბამება 1-3 ნაკვეთიან 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.

B. მეურნეობის/გადამამუშავებელი საწარმოს დამატებითი ინსპექტირება
ბიოსტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, კავკასსერტი ვალდებულია ჩაატაროს:
1) წელიწადში ერთხელ ყველა მეწარმის 10%-ის გაუფრთხილებელი ინსპექტირება. ამ ხარჯის დასაფარად, 2018 წლიდან ყოველწლიური სავალდებულო
ინსპექტირების საფასურს დაემატება 10%. მეწარმეს გაუფრთხილებელი ინსპექტირების ცალკე ინვოისი არ გაეგზავნება.
2) დამატებითი (წინასწარ შეთანხმებული ან გაუფრთხილებელი) ინსპექტირება, თუ გაჩნდა სტანდარტის შესრულების გადამოწმების აუცილებლობა.
დამატებითი ინსპექტირების ხარჯი გამოითვლება პუნქტში A მოცემული მონაცემების მიხედვით და შესაბამისი ინვოისი ცალკე გაეგზავნება მეწარმეს.

შექმნა: დ.ბ.
თარ: 13.11.06

განიხილა: ტ.ა.
თარ: 25.08.17

დაამტკიცა: ზ. ნ.
თარ: 25.08.17

არაკონფიდენციალური

ვერსია: 5

გვ: 1-2-დან
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GC/DM/PL-10.4

C. ნიმუშის აღება და გაგზავნა ლაბორატორიაში
160

ნიმუშის აღება ინსპექტირების დროს (ემატება ინსპექტირების ფასს)
ან
ნიმუშის ასაღებად სპეციალურად ჩატარებული ინსპექტირების შემთხვევაში

320
65
90

- ინსპექტორის დრო
− ინსპექტორის დღიური
− ინსპექტორის მგზავრობა ყოველ 100 კმ
− სასტუმრო (ღამისთევის შემთხვევაში)
საანალიზო ნიმუშის ევროკავშირში გაგზავნის მომსახურების საფასური*

320

*შენიშვნა: არ მოიცავს ლაბორატორიის, ფოსტისა და საკარანტინო მომსახურეობაში გადასახდელ თანხას, რაც ცალკე იქნება გადასახდელი.

D. ექსპორტის ინსპექტირება
საექსპორტო პარტიის დატვირთვისა და საბუთების შემოწმება
- ინსპექტორის დრო
- ინსპექტორის დღიური
- ინსპექტორის მგზავრობა 100 კმ

-

320
65
90

სასტუმრო (ღამისთევის შემთხვევაში)
320

იმპორტის ინსპექტირების სერტიფიკატის გამოწერა (ლარი)

E. სხვა მომსახურება
მეწარმის განაცხადის შეფასება

320

სასოფლო-სამეურნეო პრეპარატის ბიოსტანდარტთან შესაბამისობის საოფისე შეფასება
იმპორტიორებისათვის (ლარი/სთ)

320

ბიოსერტიფიკატი: ახლის გამოწერა, ძველის განახლება (ლარი)
ინსპექტირებისა და სერტიფიცირების საბუთის ერთი გვერდის ინგლისურად თარგმნის საფასური

90
50

შექმნა: დ.ბ.
თარ: 13.11.06

განიხილა: ტ.ა.
თარ: 25.08.17

დაამტკიცა: ზ. ნ.
თარ: 25.08.17

არაკონფიდენციალური

ვერსია: 5

გვ: 1-2-დან

