PIELIKUMS NR.1
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GRAUDU PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI
SIA „LIELZELTIŅI” 2016. GADA RAŽAI
Pamatnoteikumi:
1.
2.

3.

4.
5.

Graudu pieņemšana SIA Lielzeltiņi tiek veikta pārbaudot piegādāto graudu kvalitātes rādītāju atbilstību SIA “Lielzeltiņi”
noteiktajām graudu kvalitātes prasībām.
Piegādātie graudi uzskatāmi par kvalitatīviem un par tiem tiek maksāta maksimālā graudu iepirkuma cena, saskaņā ar
graudu piegādes līguma nosacījumiem, ja tie atbilst sekojošiem rādītājiem:
2.1. graudu mitrums (%) – līdz 14 %
2.2. piesārņojums (%) – 0-1.5 % ( piesārņojums graudos tiek noteikts ar 2 mm sietu)
2.3. citu graudu piemaisījums (%) – līdz 6 %
2.4. Sīkie un šķeltie graudi (%) – 10 % (visi sīkie graudi, kas pārsniedz 10% bāzi, tiek uzskatīti par piesārņojumu)
2.5. Ar graudu slimībām slimi vai kaitēkļu inficēti graudi nav pieļaujami
Gadījumā, ja piegādātie graudi neatbilst LR normatīvajos aktos un šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3. punktā noteiktajām
kvalitātes prasībām, tad graudu pieņemšanas cena tiek noteikta ņemot vērā izmaksas, kas nepieciešamas graudu kvalitātes
rādītāju uzlabošanai (žāvēšana un tīrīšana) proporcionāli piegādāto graudu svaram, saskaņā ar izcenojumiem, kas norādīti
tabulās 6.1. un 6.2.
SIA “Lielzeltiņi” ir tiesīga nepieņemt graudus, ja tiek pārsniegts pieļaujamais madaras piemaisījumu % (0,3 %).
Pieļaujams procents dīgušiem graudiem līdz 6 %.
Piegādātos graudus, kuru kvalitātes rādītāji mitrumam ir virs 20,5%, vai kuri satur dzīvus labības produktu kaitēkļus
SIA “LIELZELTIŅI” NEPIEŅEM.

6.1. GRAUDU TĪRĪŠANAS IZCENOJUMI 2016.gadā

Graudu
netīrība
(%)
0-1,5
1,6-8,0

Graudu tīrīšana par 1 tonnu
Cena
PVN - 21% Kopā
(Eur)
(Eur)
(Eur)
Netīra
0.21
1.21
1.00

6.2.GRAUDU ŽĀVĒŠANAS IZCENOJUMI 2016.gadā

Graudu
mitrums (%)
Līdz 14.0%
14.1-15.0
15.1-17.0
17.1-20.5

Graudu žāvēšana par 1 tonnu
Cena
PVN –
Kopā
(Eur)
21% (Eur)
(Eur)
Nežāvē
0.32
1.82
1.50
0.42
2.42
2.00
0.63
3.63
3.00

6.3.Graudu parauga apstrādes izcenojumi

0.35 EUR/t (bez PVN 21%), ja vienas kravas svars ir līdz 16 tonnām;
5.60 EUR par kravu (bez PVN 21%), ja kravas svars ir virs 16 tonnām;
6.4.Graudu kvalitātes iedalījums

Kvieši lopbarības_____Proteīns līdz 12%;
Kvieši lopbarības 12%_Proteīns no 12,1% līdz 13%;
Kvieši lopbarības 13%_Proteīns no 13,1% un vairāk.
7.Graudu pieņemšanas laiks
-Darba dienās 8.00.-16.30
-Sestdiena/Svētdiena - brīvdiena
*RAŽAS LAIKĀ GRAUDU PIEŅEMŠANA.
-Darba dienās 8.00.-22.00.
-Sestdiena/Svētdiena 8.00.-20.00
8.Dokumentu noformēšana un samaksa par piegādātajiem graudiem
Darba dienās 10.00-15.00 KLR grāmatvedībā, pārtraukums 12:10-12:40, tel. + 371 63960779
SIA Lielzeltiņi administratīvajā korpusā „Jāņuzāles”, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901
9.Nepieciešamie dokumenti
FIZISKĀM PERSONĀM
Pase/ID karte
Piegādātāja PPR Nr.
Graudu pieņemšanas /izsniegšanas akti
Apliecinājumu par kompensāciju 14% aizpilda uz vietas
Bankas rekvizīti

JURIDISKĀM PERSONĀM
Piegādātāja PPR Nr.
Graudu pieņemšanas /izsniegšanas akti
PVN reģ.apliecība
Reģ.apliecība
Bankas rekvizīti
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