Atdzesētas un sasaldētas izejvielas pieņemšanas
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Pasūtījumam jābūt izpildītam pilnībā. Ārkārtas gadījumā Pircējs var pasūtījumu uzskatīt par
izpildītu, ja nesaņemtās preces (izejvielas) daudzums nepārsniedz 25 procentus par
pasūtījumā norādīto. Kautķermeņa gaļas piegādes gadījumā: pieņemot liellopu gaļu, ir
pieļaujama pasūtījuma nepilnīga izpildīšana ne vairāk kā par 2 liellopa kautķermeņiem;
pieņemot cūkgaļu, pieļaujama pasūtījuma nepilnīga izpildīšana ne vairāk kā par 500kg. Ja
Pārdevējs ir pārkāpis augstākminēto, Pircējs izraksta Pārdevējam rēķinu par zaudējumu
atlīdzību par summu 10% apmērā no nepiegādātās preces cenas, bet ne mazāk kā 0,15 EUR
par kg.
Piegādājot izejvielu Pircējam, palešu krāvuma svaram jābūt ne mazākam par to, kas norādīts
izejvielas specifikācijā (ne mazāk par 750 kg). Izņēmumi var būt tikai sortimentam, kura
specifikācijā nav norādīts paletes krāvuma svars vai ir vienošanās ar izejvielas Pārdevēju par
palešu krāvuma svaru vai to skaitu. Citos gadījumos, ja ir piegādātas paletes ar mazāku
krāvuma svaru par 750 kg, Pircējs pieņem preci, pārkrauj to no paletēm, un piestāda rēķinu
par zaudējumu atlīdzību Pārdevējam par preces pārkraušanu – 12 EUR par 1 tonnu
izejvielas.
Ja izejviela ir piegādāta uz salauztām, greizām paletēm, paletēm bez balstiem, produkcijas
izvietojums uz paletes nenodrošina drošas pārvietošanas un glabāšanas iespēju, kā arī, ja nav
ievērota paletes ģeometriskā forma, Pircējs pārkrauj preci no paletes uz derīgo paleti un
izraksta Pircējam rēķinu par zaudējumu atlīdzību – 12 EUR par 1 tonnu pārkrautas
izejvielas.
Piegādājot izejvielu, bloka izmērs nedrīkst pārsniegt nevienu no izmēriem: garums 600 mm
x platums 550 mm x augstums 330 mm. Viena iepakojuma(bloka) svars ne mazāk par 10kg.
Ja piegādātie bloki pārsniedz norādīto izmēru vai ir mazāks viena bloka svars, prece tiek
pieņemta, bet Pircējs piestāda Pārdevējam rēķinu par zaudējumu atlīdzību par bloku papildu
apstrādi – 10 EUR par 1 tonnu izejvielas.
Ja bloki ir sasaluši kopā, Pircējs sastāda aktu, preci nosūt uz papildu tehnoloģisko ciklu, un
Pircējs izraksta Pārdevējam rēķinu par zaudējumu atlīdzību – 12 EUR par 1 tonnu izejvielas.
Ir pieļaujama preces (izejvielas) piegādes termiņa nokavējums, bet ne vairāk par 24 stundām
no pasūtījumā norādītā piegādes termiņa. Pretējā gadījumā pasūtījums tiek uzskatīts par
neizpildītu.
Ja piegādātās preces iepakojums neatbilst mūsu prasībām (plēves biezums ir mazāks par
25 µ, bloks ir bez rūpnīcas oriģinālā iepakojuma (no bloka ir noņemta plēve) – prece
(izejviela) netiek pieņemta un pasūtījums tiek uzskatīts par neizpildītu. Pircējs izraksta
Pārdevējam rēķinu par zaudējumu atlīdzību par summu 10% apmērā no nepiegādātās preces
cenas, bet ne mazāk kā 0,15 EUR par kg.
Ja transportēšanas laikā prece ir izbirusi vai ir deformējusies palete(-es), un preci nav
iespējams izkraut, Pircējs pārkrauj paleti un izraksta Pārdevējam rēķinu par zaudējumu
atlīdzību par paletes salikšanu – 12 EUR par 1 tonnu izejvielas.
Ja piegādātā izejviela pilnībā vai daļēji neatbilst pasūtītajai (t.sk. šķirnes sajaukšana), Pircējs
nekavējoties par to informē Pārdevēju un piedaloties pušu pārstāvjiem tiek noformēts akts
par neatbilstību, tiek veikta fotofiksācija. Ja samainītā izejviela veido ne vairāk kā 10% no
pasūtījuma un ir iespējama pārstrāde, pasūtījums tiek pieņemts, bet par šķirnes sajaukšanu,
kas radījusi Pircējam zaudējumus, Pircējs izvirza pretenziju un izraksta rēķinu par
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zaudējumiem (administratīvajām izmaksām) Piegādes līguma 5.2.punktā noteiktajā apmērā.
Jebkurā citā gadījumā prece netiek pieņemta, un pasūtījums tiek uzskatīts par neizpildītu
Ir pieļaujama vienas vistas gaļas grupas vienības svara (šķiņķis, ceturtdaļa) svārstība, bet ne
vairāk par 5% no piegādes apjoma (piegāde ir vienāda ar konkrētajā pavadzīmē norādīto
apjomu). Ja ir lielāks neatbilstības daudzums, Pircējs nekavējoties par to paziņo Pārdevējam
un puses vienojas vai prece tiek šķirota ar Pircēja spēkiem, vai tiek pārstrādāta, vai tiek
atgriezta Pārdevējam. Izdevumi, kas tiek saistīti ar preces šķirošanu un pārstrādi jāsedz
Pārdevējam.
Ja piegādātā izejviela pilnībā vai vairāk kā 10% apmērā no pasūtījuma neatbilst Pircēja
prasībām attiecībā uz kvalitāti un specifikāciju, tāda prece netiek pieņemta un tiek uzskatīta
par nepiegādātu. Pircējs izraksta Pārdevējam rēķinu par zaudējumu atlīdzību par summu
10% apmērā no nepiegādātās preces, bet ne mazāk kā 0,15 EUR par kg.
Ražošanas procesā, piegādātās preces pārstrādē var tikt atklāti slēpti trūkumi, ko nav
iespējams konstatēt pieņemot preci: šķirnes samainīšana, nekvalitatīva izejviela,
svešķermeņi, piesārņojumi. . Šajā gadījumā, par to nekavējoties tiek paziņots Pārdevējam un
Pārdevējs nodrošina sava pārstāvja ierašanos pie Pircēja konstatēto trūkumu pārbaudei un
kopīga lēmuma pieņemšanai. Ja atklātie trūkumi (šķirnes sajaukšana) neapdraud ražojamās
produkcijas drošību, tad puses pieņem lēmumu par izejvielas turpmāko izmantošanu
(pārstrādi)
Jebkurā gadījumā nekvalitatīvai vai pasūtījumam neatbilstošai precei jābūt apmainītai 24h
laika, bet Pārdeveja pienākums savākt un izvest Pircēja pasūtījumam neatbilstošu preci , ja
puses nevienojas citādāk.
Precei, kas neatbilst specifikācijai vai pasūtījumam, veic fotofiksāciju un izsauc Pārdevēju.
Pārdevēja pārstāvim jāierodas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no brīža, kad ir saņemta
informācija par atklātiem trūkumiem, lai sastādītu reklamācijas aktu. Ja Pārdevēja pārstāvis
nav ieradies 24 stundu laikā un nav paziņojis neierašanas iemeslus, Pircējs noformē
reklamācijas aktu vienpusēji, kuru nosūt Pārdevējam kopā ar rēķinu par summu, kas atbilst
radītajiem zaudējumiem. Ja atklātie defekti vai trūkumi (mehāniski piemaisījumi, pūžņi,
zilumi, trūdoša gaļa, neatasiņots kautķermenis, kautķermenis ar piesmaku, žults, vilnas
paliekas, īpaša riska materiāla atlikumi, kautķermeņa slikta sanitārā apstrāde, aknas ar
skaidrām uzturam nederīguma pazīmēm, atsaldēšanas pazīmes, pelējums, sabojāts
transportēšanai paredzētais iepakojums un pie tam prece ir nosmērēta) var nozīmīgi ietekmēt
Pircēja izlaižamās produkcijas drošību un kvalitāti, tad šādā gadījumā Pircējs izsauc Pārtikas
un veterinārā dienesta pārstāvi lai fiksētu pārkāpumu, bet Pārdevējam tiek nosūtīta
elektroniska vēstule par Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvja izsaukšanu. Par turpmāku
rīcību par preci (izejvielu) pieņem PVD pārstāvis. Pircējs nosūt Pārdevējam PVD sastādītu
pārbaudes protokola kopiju un rēķinu par summu, kas atbilst radītajiem zaudējumiem.
Aktuālākā informācija par preces pieņemšanu un preces specifikācijas ir izvietoti mājas lapā
www.forevers.lv Gadījuma, ja Pircējs veic izmaiņas noteikumos vai specifikācijās, Pircēja
pienākums paziņot Pārdēvējam par šīm izmaiņām ar e-pasta palīdzību un ne vēlāk par 5
(piecām) darba dienām.
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