დანართი №1

სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს
თავმჯდომარეს
---------------------------------------------------------------------------------------

განაცხადი
(ღვინის კომპანიის რეგისტრაციის თაობაზე)
გთხოვთ, ------------------------------------ (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) რეგისტრაციაში გაატაროთ
სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოში და მოგვანიჭოთ უნიკალური კოდი.)
განმცხადებლის მონაცემები:
სახელწოდება --------------------------------------------------------------------------------------------სამართლებრივი ფორმა ---------------------------------------------------------------------------------საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი -----------------------------------------------------------იურიდიული მისამართი --------------------------------------------------------------------------------ღვინის კომპანიის ადილმდებარეობა -----------------------------------------------------------------ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების)
სახელი, გვარი ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------საკონტაქტო პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ტელ. ნომერი ----------------------------------------------------------------------------------------------

ელ. ფოსტა (e-mail) ---------------------------------------------------------------------------------------ღვინის კომპანიის წარმომადგენლის (წარმომადგენლების) სახელი, გვარი, რომლებსაც გააჩნიათ
უფლებამოსილება სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოში მიიღონ შესაბამისობის სერტიფიკატები
-------------------------------------------------------------------------------------------------(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებულია საქმიანობის პერიოდში მონაცემთა ცვლილების
თაობაზე სსიპ - ღვინის ეროვნულ სააგენტოს აცნობოს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ხელმძღვანელი /სახელი, გვარი/

თარიღი:

დანართი №2

სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს
------------------------------------------------------------------------------განაცხადი
შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემის თაობაზე
გთხოვთ, გასცეთ შესაბამისობის სერტიფიკატი ქვემოთ ჩამოთვლილ პროდუქციაზე,
მითითებული რეკვიზიტების გათვალისწინებით:
განმცხადებლის სრული დასახელება ------------------------------------------------------------------------სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ მინიჭებული ოთხნიშნა კოდი -----------------------------ხელმძღვანელის სახელი, გვარი ----------------------------------------------------------------------მიწოდების საწყისი პუნქტის დასახელება და რეკვიზიტები* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------მიმღების დასახელება და რეკვიზიტები*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ხელშეკრულების (კონტრაქტის) ნომერი და თარიღი *------------------------------------------------------ანგარიშფაქტურის (ინვოისის) ნომერი და თარიღი *--------------------------------------------------------პროდუქცია წარმოებულია *------------------------------------------------------------------------------------(ჩვენ მიერ, სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ, შესყიდულია ქსელში)

სატრანსპორტო საშუალების სახე *----------------------------------------------------------------------------პროდუქციის ჩამონათვალი :
№

პროდუქციის სახეობა,
კატეგორია,
დასახელება

1

2

ლოტის
ნომერი
3

განზომილების
ერთეული
4

----------------------------------(განმცხადებლის ხელმოწერა)

„------“ ------------------------- 20 -- წელი
* - ივსება პროდუქციის ექსპორტირებისას
ბ.ა.

ლოტში
პროდუქციის
რაოდენობა
5

სასერტიფიკაციო
პროდუქციის
რაოდენობა
6

დანართი №3

სსიპ - ღვინის ეროვნულ სააგენტოს
---------------------------------------------

ინფორმაცია
სერტიფიკატის გაცემის დროისათვის ღვინის კომპანიაში არსებული
ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელის, ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის,
ყურძნის ტკბილისა და ყურძნის წვენის რაოდენობისა და წარმოშობის
შესახებ

განმცხადებლის სრული დასახელება -------------------------------------------------------------------------სსიპ -ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ მინიჭებული ოთხნიშნა კოდი -------------------------------(ლიტრი)

რაოდენობა
20-- წლის
პირველი იანვრის
მდგომარეობით

პროდუქციის
მოსავლის
№ კატეგორია,
წელი
დასახელება,

1

2

3

შემოსავალი წლის
დასაწყისიდან

4

(განმცხადებლის ხელმოწერა)

„------“ ------------------------- 20 -- წელი

საკუთარი
წარმოებიდან
5

შეძენილია
6

რაოდენობა
განაცხადის
შემოტანის
მომენტისათვის

გასავალი წლის
დასაწყისიდან

რეალიზე- ჩამოხაბულია
რისხება
7

8

9

დანართი №4

განმცხადებლის (ღვინის კომპანიის მიერ) ნიმუშის აღების აქტი
------------------------ ------ -------------------- 20--წელი
(ქალაქი, სოფელი)

ღვინის კომპანიის სრული დასახელება -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ მინიჭებული ოთხნიშნა კოდი -------------------------------

ნიმუშის ამღები პირების თანამდებობა, სახელი, გვარი --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სერტიფიკაციის ჩატარების მიზნით მოვახდინეთ შემდეგი ალკოჰოლიანი სასმელების ნიმუშის აღება:

№

1

პროდუქციის სახეობა,
კატეგორია, ტიპი,
დასახელება,
მოსავლის წელი
2

ლოტის
ნომერი

3

4

--------------------------------------------(ღვინის კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა)

„------“------------------------- 20 -- წელი

აღებულია ნიმუში

ლოტში შემავალი
პროდუქციის
რაოდენობა

განზომილების
ერთეული

5

შენიშვნა
ბოთლის
ტევადობა
6

რაოდენობა

7

8

დანართი №5

სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო
საქართველო, 0159, ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6,
ტელეფონი ------------------, ელექტრონული ფოსტა ------------

შესაბამისობის სერტიფიკატი № -----

სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილი ალკოჰოლიანი სასმელები:
№

1

პროდუქციის
სახეობა, კატეგორია,
დასახელება
2

ლოტის
ნომერი
3

სესსნ კოდი

4

განზომილების
ერთეული
5

რაოდენობა

ლაბორატორიული
გამოცდის ოქმის №

6

7

შეესაბამება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილ მოთხოვნებს.
განმცხადებელი:
მწარმოებელი:
სერტიფიკატის გაცემის საფუძველი:

გაცემის თარიღი: „----“ ---------------- 20-- წელი
მოქმედების ვადა: „----“ ---------------------20-- წელი.

რეგისტრირებულია სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს რეესტრში:
№ --------------„-----“ ------------- 20--წელი

სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე /ხელმოწერა/
ბ.ა.

ЮЛПП Национальное Агентство Вина
адр.
тел.

факс:

Сертификат соответствия № GE- ––––––––
Дата выдачи: –– ––––––––– 201–
Срок Действия с –– ––––––––– 201– года по –– ––––––––– 201– года
Настоящий сертификат удостоверяет, что перечисленная ниже продукция, идентифицированная должным
образом,
№

наименование алкогольного
напитка, категория, тип, цвет

код ТНВЭД

количество
един. измерения

колич-во штук

№ Протокола
испытания

лот №

Соответствует требованиям нормативных документов:

Заявитель:
Предприятие – изготовитель (поставщик):
Основание выдачи сертификата:
Зарегистрирован в реестре за № –––––––––– - –– ––––––––– 201– год

LEPL NATIONAL WINE AGENCY
Add:
Tel.:

Fax:

CERTIFICATE OF CONFORMITY № GE- –––––––––––
Date of issue: –– ––––––––– 201–
Expiration date from –– ––––––––– 201– till –– ––––––––– 201–
Herewith is certified that production identified according the rules and listed below:

№

Appellation of alcoholic beverage,
category, type, color

Number

Number of test

Measurement, unit Number of pieces

report

Code CNEEA*

Lot №

Corresponds to the requirements of the Regulations:

The Applicant:
The Enterprise-manufacturer (supplier):
Grounds of the issue of the certificate:

Is registered in the Register of LEPL National Wine Agency as № ––––––– - –– ––––––––– 201– Year

დანართი №6

VI 1 სერტიფიკატი
THIRD COUNTRY OF ISSUE: GEORGIA

1. Exporter (name and address)

VI1

Serial No: –––––––
DOCUMENT

The Enterprise-manufacturer (supplier):

FOR THE IMPORTATION OF WINE, GRAPE JUICE
OR GRAPE MUST INTO

2.Consignee (name and address)

3. CostomsTHE
Stamp
(1) (For official
EC use only)
EUROPEAN
COMMUNITY

4. Means of transport and transport details (1)

5. Place of unloading (if different from 2)

7. Quantity in l/hl/kg (2)

6. Description of the imported product

8. Number of bottles

–––––– Boxes –––– –––
Bottling date: –––––––––

Vintage year: ––––––

Lot Number: –––––––––––

9.CERTIFICATE
The product described above is X / is not intended for direct human consumption, complies with the Community definitions or
categories of grapevine products and has been produced using oenological practices recommended and published by the OIV/

Full namebyan
of the official agency:
Autorised
theaddress
Community

Place & date:

Tbilisi, Georgia –––/–––/201–

Signature, name and title of official Stamp:

10. ANALYSIS REPORT (describing the analytical characteristics of the product described above)
FOR GRAPE MUST AND GRAPE JUICE
Density:

FOR WINE AND GRAPE MUST STILL IN FERMENTATION:
Total alcoholic strength: ––––––% vol.

Actual alcoholic strength ––––– % vol.

FOR ALL PRODUCTS:
Total dry extract: –––– g/dm3
Total acidity: –––– g/dm3

Total sulphur dioxide: –––– mg/dm3
Volatile acidity: –––– g/dm3

Full name and address of the official agency:

Citric acidity: –––– g/dm3

Place & date:
Tbilisi, Georgia

–––/–

––/201–

Signature, name and title of official
Stamp:
Testing Laboratory –––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Head of the Laboratory

Attribution (entry into free circulation and issue of extracts)
Quantity

11. No and date of customs document 12. Full name and address of

Stamp of the

of release for free circulation and of

competent

the extract
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available

consignee (extract)

authority

Available
Available
Other remarks

დანართი №7

შესაბამისობის დეკლარაცია № -

ღვინის კომპანიის ს/კ და დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მისამართი -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წინამდებარე დეკლარაცია ადასტურებს, რომ პროდუქცია:

დასახელება:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ლოტის ნომერი:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ა) ეთილის სპირტის მოცულობითი წილი, %:

–––––––––––––––––––––––

ბ) შაქრების მასური კონცენტრაცია, გ/ლ:

–––––––––––––––––––––––

გ) ტიტრული მჟავიანობა ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით, გ/ლ:

–––––––––––––––––––––––

დ) აქროლადი მჟავიანობა ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით, გ/ლ:

–––––––––––––––––––––––

ე) გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, საერთო, მგ/ლ:

–––––––––––––––––––––––

ვ) გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, თავისუფალი, გ/ლ:

–––––––––––––––––––––––

აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
დეკლარაციის გაცემის საფუძველი: აკრედიტებული ლაბორატორიის –––––––––––––––––––––
მიერ გაცემული ალკოჰოლიანი სასმელების ფიზიკო-ქიმიური გამოცდის ოქმი № –––––––––

გაცემის თარიღი: „----“ ---------------- 20-- წელი,
მოქმედების ვადა: „----“ ---------------------20-- წელი.

ღვინის კომპანიის ხელმძღვანელი
თარიღი:

/

/

დანართი №8

საინსპექციო ნიმუშის აღების აქტი

---------------------- ------ ---------------------- 20-- წელი
(ქალაქი, სოფელი)

სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელმა:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------და ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ღვინის კომპანიის დასახელება და სააგენტოს მიერ მინიჭებული კოდი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(წარმომადგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ინსპექტირების ფარგლებში ანალიტიკური ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით მოვახდინეთ შემდეგი
ნიმუშის აღება:

№

პროდუქციის სახეობა,
კატეგორია, ტიპი, დასახელება,

ლოტის ნომერი

განზომილების
ერთეული

ლოტში შემავალი
პროდუქციის
რაოდენობა

ლუქის
ნომრები

ყოველი ლოტიდან ნიმუშის სახით აღებული იქნა 4 ბოთლი (სულ ------- ბოთლი). ყოველი ბოთლი
მოთავსდა ერთუჯრად მუყაოს ყუთში, რომელიც ზედა და ქვედა მხრიდან დაილუქა წებოვანი
ლენტით.
ნიმუშის აღების აქტი გაფორმდა ორ ეგზემპლარად.
ნიმუშის აღების აქტის ერთი ეგზემპლარი, ყოველი ლოტიდან აღებულ თითო ბოთლთან ერთად
ღვინის კომპანიას.
ნიმუშის აღების პროცესში მონაწილე პირთა ხელმოწერები:

