
Кодекс Якості для постачальників

Метою процедури є визначення вимог до постачальників сировини, що підлягає

виробничому процесу в ТОВ «AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych». Ці правила

повинні бути повідомлені постачальнику перед початком співпраці. Постачальник

зобов'язується дотримуватися цих правил шляхом подання підпису уповноваженою

особою.

Критерій 1: Простежуваність

Усі надходження, видачі та внутрішні переміщення мають бути зареєстровані. Необхідно

вести записи для ідентифікації партії продукту (назва постачальника, вага, номер партії,

процедури прийому). Всі процедури, що проводяться під час виробництва, повинні бути

зафіксовані.

Критерій 2: Відповідність сировини

Постачальник зобов'язаний постачати сировину, що відповідає максимальним рівням

небажаних речовин, встановленим директивою 2002/32/ЄС Європейського Парламенту

від 7 травня 2002 р. про небажані речовини в кормах тварин, чинному законодавству та

нормативним актам щодо кормів. Крім того, постачальник зобов'язується постачати

сировину без заборонених продуктів, таких як добрива, сеча, пестициди, продукти

тваринного походження, стічні води.

Критерій 3: Відокремлення сумнівних поставок

Поставки, оцінені як сумнівні, мають бути повернуті. Постачальник зобов’язаний

своєчасно інформувати представників ТОВ «AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych» про

невідповідність поставленої партії необробленої сільськогосподарської продукції

пред’явленим вимогам.

Критерій 4: Підтримка гігієни та прибирання

Постачальник повинен забезпечити гігієнічні умови для збору, зберігання та доставки

необробленої сільськогосподарської продукції. Постачальник повинен забезпечити

відсутність можливості схрещування різних продуктів, що зберігаються. Будинки

повинні утримуватись у справному технічному стані, підлога виконана з бетону чи інших

матеріалів, без видимих   ознак пошкоджень. Стіни без помітних дефектів. Покрівля в

хорошому стані, не протікає, а територія навколо будинків доглянута.



Критерій 5: Моніторинг небажаних речовин

Постачальник повинен проводити заходи, що дозволяють оцінити ризик виникнення

будь-яких небажаних речовин, таких як важкі метали та інші. Дослідження

проводитимуться відповідно до графіка досліджень ТОВ «AP Energy Tłocznia Olejów

Roślinnych» та за погодженням з представником.

Необхідно зберігати записи про проведені дослідження.

Критерій 6: Сертифікація у сфері забезпечення безпеки харчових продуктів і кормів

Постачальники, яким віддає перевагу ТОВ «AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych»

повинні дотримуватися інструкцій з якості компанії. Постачальник, який бере участь в

обороті/здійснює складський оборот, повинен бути зареєстрований Ветеринарною

Інспекцією Округу, яка територіально відповідає за даного постачальника, відповідно до

Регламенту (ЄС) в ЄС № 183/2005 Європейського Парламенту та Ради від 12 січня 2005

р.

Критерій 7: Транспорт

Постачальник несе відповідальність за доставку сировини до вказаного місця ТОВ «AP

Energy Tłocznia Olejów Roślinnych» таким чином, щоб не погіршити якість вантажу, що

перевозиться. Якщо постачальник не має власних транспортних засобів, рекомендуються

лише кваліфіковані перевізники.

Постачальник, відповідаючи за якість транспортних послуг, зобов'язаний відповідати

наступним вимогам:

● перевірку транспортних засобів перед завантаженням повинен проводити

Інспектор із завантаження, який може бути співробітником Постачальника чи

компанії, що управляє складом, або бути найманим спеціалістом.

● надані транспортні засоби повинні бути придатними для транспортування

продукту, у хорошому технічному стані (витік будь-якої рідини з транспортних

засобів неприпустимий) і відповідати загальним правовим нормам щодо

транспортування

● необхідно суворо дотримуватися вимог щодо максимальної загальної маси

транспортного засобу та особливих вимог щодо транспортування кормових

матеріалів і зерна.

● вантажна частина наданого транспортного засобу повинна бути покрита та

виготовлена   з матеріалів, які дозволяють проводити ефективні гігієнічні

процедури, щоб запобігти забрудненню вантажу.

● у вантажній частині не можна одночасно перевозити інші матеріали, речовини та

предмети, які можуть спричинити забруднення. Встановлено три програми мийки

(в залежності від товару, що транспортується):



Програма 1 - Суха або волога чистка водою

Програма 2 - Миття водою з додаванням миючого засобу, дозволеного для

контакту з харчовими продуктами

Програма 3 - Рівень 2 + дезінфекція з додаванням дезінфікуючого засобу,

дозволеного для використання в харчовій промисловості.

Перелік продуктів, заборонених до перевезення транспортними засобами,

призначеними для перевезення сировини для виробництва кормів:

● відходи забою,

● гній або суміш землі та гною,

● металева стружка та інші металеві відходи,

● токсичні та радіоактивні матеріали,

● азбест або матеріали, що містять азбест,

● зерно, оброблене токсичними речовинами,

● опади стічних вод,

● муніципальні відходи,

● залишки їжі, помиї,

● скляні матеріали і склобій.

● Постачальник зобов'язаний запровадити систему контролю попередніх

завантажень.

Під час огляду Інспектор із Завантаження контролює:

⎯ Чи завантажувальний простір є сухим, чистим і герметичним.

⎯ Чи були проведені належні гігієнічні процедури і чи було це документально
підтверджено (сертифікат мийки)

⎯ Чи брезент захищає вантаж від впливу зовнішніх факторів

⎯ Чи вантажний простір є без сторонніх запахів

⎯ Чи немає виступаючих цвяхів, шурупів, листового металу і дощок

⎯ Чи транспортний засіб є вільним від будь-яких шкідників

Постачальник зобов'язується негайно проінформувати представника ТОВ «AP Energy

Tłocznia Olejów Roślinnych» про виникнення змін, що призводять до недотримання

критеріїв, викладених у цьому Кодексі, а також про виявлення будь-яких

невідповідностей необробленої сільськогосподарської продукції, що поставляється.

………………………………………. ……………………………………...

(Підпис постачальника)                                                         (Підпис представника)




