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ANADOLU  EKOLOJIK FIYAT LISTESI

S6zlesme imzalanmadan Once ANADOLU EKOLOJIK ve Mtlte§ebbis, asa8lda belirtilen flyat

tablolari cercevesinde bir fiyatta mutablk kallrlar.

ANADOLU EKOLom{; TR 27676/2010 ve ITU 27778/2010 ile de8isiklikleri standartlarina

gore kontrol ve sertifikasyon islemi yapar.  islemlerinde asagidaki tabloyu dikkate alir.

KONTROL

ORGANiK TARIM ITU

AraziBiiyiikliigr
TR27676/2010GtinmkUcret(TL)

AB NOP JASS

TR27778/2010

GLOBALGAP
(da.) 834/07

Gtin]tikUcret(TL)

Arazi

0.1 00 2.000
1. 500

100-250 2.750
2.250

250-500 3.500
3.500

500 vetizerl
5.000 5.000

I!letme 2.000 1 . 5 00

Btlro Calismalari 2.000 1. 500

Sertifikasyon 2.000 1.500

Sertifikanin D6nem i?iRevizyonu
750 500

Kapsam Geni$1etme 1.500 1.000

Konaklama (ortalama) 300 300

Seyahat Giderleri - -

Analiz Giderleri - -

•     Bireysel    sertifikasyonun    kontrol    ve    sertifikasyon    ucretlendirmesinde;    arazi-isletme

kontrolu,  analiz,  sertifikasyon,  btiro  galismalari,  arazi  btiyukltigti,  cografi  konum,  seyahat

ve hazlrlik gibi kriterlere gore teklif olusturulur.

•     Grup sertifikasyonunun kontrol ve sertifikasyon ucretlendirmesinde; grubu olusturan tiretici

sayisi,    arazi-isletme   kontroltl,    analiz,    sertifikasyon,    buro   calismalari,       toplam   arazi

btlyuklu8u, cografi konum, ula§1m ve hazirlik gibi kriterlere gore teklif olustumlur.
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ANADOLU  EKOLOJIK FIYAT LISTEsl

•     Belgelendirilmis  Mtite§ebbisin  kapsamina  ilave  yapmasi  kapsam  geni§letme  gergevesinde

degerlendirilir.

•     Buro callsmasl, ise gore deBiskenlik g6sterebilir.

•     Kontrol  yerine  ulaslm  icin  maliyet  agisindan  hangi  arag  (otobus,  tren.  vapur,  taksi  veya

ucak)   daha uygun ise uretici lehine o tercih edilir. Eger Kontrol6r kendi arabasiyla ulasmak

duHLimunda  k-alirsa,   250   TL  g-tinl-tik   araba  kira§]   iicreti   almir    Arabanin   -yakit  -ticreti   de

mtlsteriye aittir.

•     Mutesebbisce sertifikanin kaybi veya zayi halinde ya da timn sertifikasi talebinde asagidaki

tablo uygulanir.

ORGANiK TARIM TR 27676 / 2010, TLiYi TARIM UYGULAMALARI TR 27778 / 2010
Grup  Sertifikasyonunda Mutesebbis Sertifikasinin ve eklerinin yeniden

500
duzenlenmesi
Bireysel     Sertifikasyonda    Mtite§ebbis     Sertifikasmin    ve    eklerinin

250
yeniden duzenlenmesi

Talep halinde dtizenlen ilk Urdn Sertifikasi ticreti 125

Devaminda dtizenlenen Urdn Sertifikasi basina ucret 30

TEKLIFE ESAS SARTLAR

•     Organik Tarim'da  ve iyi Tarim uygulamalari'nda ucretler TL'dir.

•     Verilen ucretler KDv harigtir.

•     Analiz ticreti;  6rnegin  laboratuvara ulastlrllmasi  ve  s6zlesmeli  laboratuvarln  istenilen

analiz igin fiyatini kapsar.  Ozel  analizler ek ucret gerektirebilir.  Mutesebbis do8rudan

laboratuvara da 6deme yapabilir.

•     Kontrol  ve  sertifikasyon  i§lemleri   sirasinda  olu§acak  teklife  dahil   edilmemi§  ilave

masraflar musteriye yansitilir.

•     Mtitesebbis    tarafindan    seyahat,    konaklama    giderleri    fiyat    teklifi    i9inde    talep

edilebilece8i gibi,  ayrica da karsilanabilir.

GHNEL ACKLAMALAR

Tabloda verilen ticretlerde asa8idaki durumlara gore deBisikler yapilabilir:
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•     Musterinin verilen ucrete %18 KDV oranini dahil etme istegi,

•     Mtisterinin yol, konaklama, yemek vb.  kontrol6r giderlerini ticrete dahil etme iste8i,

•     Bu ticretlerde, asa8idaki durumlarda degisiklikler s6z konusu olabilir:

>   Ulaslm ko§ullari,

>   Farkli kapsamlarin bulunmasi hali,

>   Farkli i§leme zamani gerektiren tirtinlerin tiriin reeetesinde yer almasi hali.

•   Uretici   gruplarl   icin   asa8idaki   degiskenler   dikkate   alindiginda;   tabloda   yer   alan

tlcretlerden farkli ticretler ortaya gikabilir:

>  Belgelenmesi talep edilen tirtin deseni,

>  Ureticilerin coBrafi daBillml,

>  Uretici   Sayls1   (-tlfetici   sayisi   arttikga  ki§i   ba§i   -vefilecek   teklif  bedeli   oranli

olarak dtlser).

•   Verilmis   olan   hizmetin,    ANADOLU   EKOLOJiK   kaynakli    bir   hatadan   dolayi

tekrarlanmasl karari verildiginde; ANADOLU EKOLOJIK tekrarlanan hizmet icin ek

bir ucret talebinde bulunmaz.

•    Teklifte    kontrol    gtin    sayisi     1    adam/gun    olarak    hesaplanmasina    kar§ln    hasat

d6nemlerinin birlesmesinden kaynaklanan gtin sayisindaki dtistis verilen fiyat teklifini

etkilemez.

•    Teklifte  yer  almamaslna  kar$1n    tirtinde  hasat  d6nemlerinin  farkli  zamanlara  denk

gelmesinden   kaynaklanan   kontrol   gtln   sayisinin   artmasi   durumunda      adam/gun

kontfol -tlcfeti talep edilif.

•    Teklif "Kontrol Sertifikasyon Hizmeti TeklifFormu (FR 27)" ile mtlsteriye iletilir.

•    Bu  dohimanda  degi§iklik  halinde,  de8isiklikten  onceki  kazanilmis  haklar  gegerlidir.

De8i§iklik  uygulama  tarihi  esas  alinarak  ANADOLU  EKOLOJIK  web  sayfasinda

yayinlanir.   Belgelendirilmis   musterilerin   durumdan   haberdar   edilmesi   wed   sitesi

tlzerinden duyuru ile sa8lanir.

HARIC TUTULAN DURUMLAR

•     Gegmis  ylllarda  ANADOLU  EKOLOJIK'den  hizmet  almis  olan  tireticiler  i9in  tablo

gegersiz    klllnir.     Sertifikasyon    kapsaminin    belgelendirme    yili    ile    ayni    olmasi
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durumunda,   hizmet   allnan   son   yil   verilen   teklif  tizerinden   gergekle§en   enflasyon

oraninda ekleme yapillr.

•     ANADOLU EKOLOJIK'te kayitli proje icinde yer alan grup Mtltesebbislerinin bireysel

s6zle§meye   gecmesi   halinde,   kapsam   de8isikligi   s6z   konusu   olmaz   ise,   ayni   gun

icerisinde  y6netmeli8in  izin  verdi8i  oranda  bir  gtinde  daha  fazla  sayida  mtlte§ebbis

kontroluntln gereekle§tirilebileceginden  1  adam/gtin ticret  kontrol  edilecek  mtitesebbis

sayisina b6lunerek uygulanir.

•     Bir  musteride  100  dekardan  rfugtik  arazi  buyukltiklerinde  birden  fazla  kontrol  olmasi

halinde ilk kontroltl takip eden kontroller kapsam geni§letme olarak uygulanir.

•     Kamu ya da kamu  yararli  kuruluslarin  projeli  kontrol ve  sertiflkasyon hizmetleri  igin

ihale,   do8rudan   temin,   talimat,   teklif  toplama   vb.   y6ntemleriyle   istenilen   teklif

talepleri  kurulusun  ekonomik  kaybina  neden  olmaksizin  daha  dustik  oranda  kazang

saglayacak     Sartnameye    uygun    §ekilde    hesaplanir,    kamu    yarari    g6z    6ntlnde

bulundurularak teklif sunulur.

UCRETLENDiRME VE 6DHME KURALLLARI

•     Kontrol    ve    sertifikasyon    ticretinin    Odenmesi     sertifikanin    verilece8i    anlamlna

gelmemektedir.

•     Tabloda yer alan ticretler kontrol ve sertifikasyon hizmetini kapsamaktadir.

•     KDV   orani   %18'dir.   Mtisteri   talep   etmedi8i   surece   KDV   orani   (+KDV)   olarak

ucretlendirilir.

•     Kontrol6r masraflari ve yol harcamalari mtisteri talep etmedigi stirece faturaya eklenir.

•     Ucretler asa§ida verilen banka hesabina yatmlmalidir

BANKA HESAP  NUMARAsl:  ANADOLU  EKOLOJiK URUNLER
is  BANKASI YALOVA/SEFABEY SB.  : 2501  0006847 -

iBAN  :  TR510006 4000 0012 5010 0068 47

uduru
05.08

\


