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პროდუქტის ნიმუშის აღების პროცედურა
პროდუქტის შესაბამისობის სერტიფიცირების დროს ძირითადი პროცედურებია
ნიმუშის აღება:
1. ნიმუშის აღების პროცედურა მოიცავს:
-

პროდუქტის იდენტიფიკაციას;
სასერტიფიკაციო პროდუქტის ნიმუშის აღებას;
ნიმუშის შეფუთვას და დალუქვას;
ნიმუშის აღების აქტის შედგენას დადგენილი ფორმით;
ნიმუშების საგამოცდო ლაბორატორიაში გადაცემა.

2. ნიმუშის აღებას, დალუქვას და ნიმუშის აღების პროცედურის დოკუმენტირებას
ახორციელებს სერტიფიკაციის ორგანოს ექსპერტი. ნიმუშის აღება წარმოებს
განმცხადებლის თანდასწრებით ნიმუშის აღების აქტის გაფორმებით.
3. სასერტიფიკაციო პროდუქტის ლაბორატორიაში გადაცემა გამოსაცდელად.
საკონტროლო ნიმუშის შენახვა ხორციელდება სათანადო პირობების დაცვით.
4. ნიმუშის აღების აქტი მოიცავს: სასერტიფიკაციო პროდუქტის ნიმუშის აღებას
მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად. ნიმუშის დასახელებას და
პარტიის რაოდენობას, ნორმატიული დოკუმენტების დასახელებას, რომლის
შესაბამისადაც დამზადებულია პროდუქტი, პროდუქტის იდენტიფიკაციას,
დამზადების თარიღს, აღებული ნიმუშის რაოდენობას, შენახვის პირობებს და
ადგილს.
5. საკონტროლო ნიმუში ძირითადად ინახება ნიმუშის აღების აქტის ერთ
ეგზემპლართან ერთად საგამოცდო ლაბორატორიაში ან განმცხადებელთან. აქტის
მეორე ეგზემპლარი ინახება სერტიფიკაციის ორგანოში. პროდუქტის ვარგისიანობის,
შენახვის ვადის გათვალისწინებით.
6. სერტიფიკაციის ნიმუშის აღების პროდუქტის რაოდენობა განსაზღვრულია
მოცემულ ცხრილში და შედგენილია ნორმეტიული დოკუმენტების მიხედვით.

ნიმუშის აღების ნდ და მათი რაოდენობები

#

გამოსაცდელი პროდუქტის
დასახელება

1
1.1

2.1
2.2

2
_ კვერცხი

ჩაი შავი ბაიხის დაფასოებული
ჩაი მწვანე ბაიხის დაფასოებული

3.1

ფქვილოვანი საკონდიტრო
ნაწარმი: ნამცხვარი

4.1

თამბაქოს ნაწარმი: სიგარეტები

ნიმუშის
აღების
ნდ

აღებული ნიმუშის
რაოდენობა
სამომხმარებლო
შეფუთვის
მინიმალური
რაოდენობა

მასის ან
მოცულობის
მინიმალური
რაოდენობა

3

4

5

გოსტ 27583-88

20 ცალი

20 ცალი

გოსტ 1938-90

3 შეფუთვა

0,5 kg

გოსტ 1936-85

3 შეფუთვა

0,5 kg

გოსტ 5904-82

3 შეფუთვა

1,5 კგ.

გოსტ 3935-00
გოსტ 30039-98

20
კოლოფი

2 ბლოკი

ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების პროდუქტები და მათი კონსერვები

5.1

5.2

- ჯემები
- მურაბები
- ხილისა და კენკროვნების
წვენები
ბოსტნეულის კონსერვები
_ტომატის პროდუქტები
კონცენტრირებული
_ ტომატი სოუსები კონსერვირ.
_ ბოსტნეულის მარინადები
- ტყემლის საწებელა
_ მწვანე ბარდა კონსერვირ.
_ ბოსტნეული დაჭრილი
ტომატის სოუსში
_ აჯიკა

გოსტ 26313-84
გოსტ 26313-84
გოსტ 26313-84
გოსტ 26313-84

3 შეფუთვა
3 შეფუთვა

1,5 კგ.
1,5 კგ.

3 შეფუთვა

1,5 კგ.

3 შეფუთვა
3
3
3
3

შეფუთვა
შეფუთვა
შეფუთვა
შეფუთვა

3 შეფუთვა
3 შეფუთვა

1,5 კგ.
1,5კგ.
1,5 კგ.
1,5 კგ.
1,5 კგ.
1,5 კგ.
0,5 კგ.

1

2

3

6.1

მარცვალგადამუშავების პროდ-ბი
_ ფქვილი ხორბლის

გოსტ 27668-88

7.1

- უალკოჰოლო სასმელები
_ ლუდი

გოსტ 6687.0-86
გოსტ 12786-80

7.2

სასმელი წყალი დაფასოებული

7.3

წყლები ნატურალური
მინერალური ჩამოსხმული

დადგენილება
№ 26 03.01.2014
ტექ.რეგლამენტი
"წყლის სინჯის
აღების სანიტ.
წესები"

გოსტ 23268.0-91

4

5

3 შეფუთვა

2,0 კგ.

3 ბოთლი
3 ბოთლი

2,5 ლიტ.
2,5 ლიტ.

10 ბოთლი

10 ლიტ.

10 ბოთლი

10 ლიტ.

შენიშვნა: 1. აღებული ნიმუშის რაოდენობა უნდა აკმაყოფილებდეს როგორც
4 ისე 5-ის სვეტის მოთხოვნებს;
2. დამატებით სამომხმარებლო შეფუთვის ერთი ერთეული იფუთება,
ილუქერბა და ნიმუშის აღების აქტთან ერთად გადაეცემა დამკვეთს
შესანახად.

