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قرارداد صدور پروانه استاندارد تشويقي

قرارداد صدور پروانه استاندارد تشويقي
در اجراي ماده  01ضوابط اجرايي استانداردهاي اجباري و تشويقي ،اين قرارداد فيمابين واحد توليدي ياا خادماتي
 ..................................................................با نمايندگي آقا /خانم ...........................................................
به نشاني ...........................................................................................................كه در اين قارارداد طرف قاارارداد و اداره كا
اساتانادارد اساتان مازندران با نماياندگي آقاي علي اميني به نشاني ساري -خيابان معلم كه در ايان قارارداد اداره
ك ناميده ميشود ،منعقد ميگردد.

ماده  0موضوع قرارداد:
صدور پروانه كاربرد استاندارد تشويقي به منظور استفاده از عالمت اساتاندارد بار روي مولاوايهايو موضاوع ايان
قرارداد به شرح ذي ميباشد:

رديف

نام مولوا يهايو

شماره استاندارد ملي

0
2
3

_____

________

ماده  2مدت قرارداد
سااه ساااا شمسااي از تاااريخ  .....................تااا تاااريخ  ........................بااراي فااراورده ....................................و از تاااريخ
 .....................تا تاريخ  ........................براي فراورده ....................................ميباشد كه پا

از اتماام قارارداد در صاورت

رضايت طرفين براي سااهاي بعد تجديد خواهد شد.

ماده  3تعهدات طرف قرارداد و اداره ك :
 - 0طرف قرارداد مكلف است يك نفر را باا داشاتن تولايالت دانشا اهي حاداق ليساان

در رشاته مرباوه باه

مولوا يهايو موضوع اين قرارداد و يا با داشتن ديپلم كام متوسطه با حداق  5ساا تجربه در رشته مربوطه كه
صالحيت فني او بايد موردتأييد اداره ك قرار گيرد به عنوان مادير ياا مساووا كنتارا كيفيات واحاد توليادي ياا
خدماتي خود معرفي كند.
 – 2طرف قرارداد مكلف است در اجراي قوانين و مقررات مربوطه همكاري الزم را با ادارهك استاندارد به عم آورد.
 - 3طرف قرارداد بايد آزمايش اه الزم را براي انجام آزمايشات ضروري در كارخانه يا كارگاه مربوطه داشته باشد و يا
از طريق عقد قرارداد با ساير آزمايش اههاي مربوطه نسبت به انجام آزمونها اقدام نمايد.
 - 4طرف قرارداد مكلف است كليه مدارك و آگهيهاي رسمي مربوه به نام يا عالمات تجاارتي و تأساي شاركت
در روزنامه رسمي را به اداره ك ارائه نمايد.

 - 5طرف قرارداد متعهد ميگردد كليه هزينههاي آزمايشات نمونه كاال و كليه حقوق دولتي متعلقه را به اداره كا
پرداخت نمايد.
 - 6طرف قرارداد مكلف است مولوايهايو داراي عالمتاستاندارد تشويقي خود را مطابق باا اساتانداردهاي ملاي
مربوطه و فرمهاي نشانهگذاري ارسالي از سوي اداره ك نشانهگذاري نمايد.
 - 7اداره ك مكلف است پ از نمونهبرداري ،نتايج آزمون مولوايهايو موضوع اين قرارداد را باه طارف قارارداد
اعالم نمايد .طرف قرارداد مكلف است در اسرع وقات نساب باه رفاا متاايرتهاا و معاياب مولاوايهايو اقادام و
درخواست نمونهبرداري مجدد كند.
 - 8چنانچه در طوا مدت اعتبار پروانه كاربرد عالمت استاندارد تشويقي ،استاندارد ملي مربوطه تجديادنظر شاود و
يا تعرفههاي قانوني سازمان و همچنين ساير مقررات مربوطه تتيير يابد پ از انجام آگهيهاي مربوه و اعالم موارد،
طرف قرارداد متعهد به رعايت آنها خواهد بود.

ماده  4بازرسي و نمونهبرداري:
كارشناسان سازمان مجاز ميباشند به مو هاي توليد ،تمركاز و عرضاه مولاوايهايو موضاوع ايان قارارداد وارد
شده و به بازرسي و نمونهبرداري اقدام نمايند .طرف قرارداد موظف است تسهيالت الزم را براي بازرسي كارشناساان
سازمان فراهم نمايد.

ماده  5صدور پروانه:
اداره ك مي تواند در صورت توقق كليه شرايط مندرج در اين قرارداد و احراز قابليت فني واحد توليدي يا خدماتي
و انطباق كيفيت و مشخلات مولوايهايو موضوع اين قرارداد با ضوابط استاندارد ملي ايران ،پروانه كاربرد عالمت
استاندارد تشويقي براي مولوايهايو موضوع اين قرارداد را صادر نمايد.
تبلره :طرف قرارداد مكلف است سي روز قب از انقضاي مدت اعتبار پروانه ،تماي خود را نسبت به ادامه همكاري و
استفاده از عالمت استاندارد و يا انلراف از آن را به اداره ك اعالم نمايد.

ماده  6مسووليتهاي قانوني:
 – 0پروانه كاربرد عالمت استاندارد در حكم اسناد رسمي بوده و هرگونه سوءاستفاده از آن مشموا مقررات قاانوني
مربوه ميباشد.
 – 2هرگونه استفاده از عالمت استاندارد پ از خاتمه اعتبار پروانه كاربرد عالمت استاندارد ممنوع ميباشد.
 – 3استفاده از عالمت استاندارد ايران رافا مسووليتهاي حقوقي و جزايي در مقاب اشخاص ثالث از جمله ملارف
كنندگان نميباشد.
 – 4در مواردي كه براساس شكايت شاكي مولوايهايو داراي پروانه كاربرد عالمت استاندارد تشويقي موضوع اين
قرارداد براساس نظريه كارشناسي سازمان مطابق با استانداردهاي مربوطه نباشاد طارف قارارداد مكلاف باه جباران
خسارت شاكي خواهد بود.

ماده  7فسخ قرارداد:
اداره ك ميتواند در موارد ذي قرارداد را به صورت يك جانبه فسخ و پروانه كااربرد عالمات اساتاندارد تشاويقي را
ابطاا نمايد:

 – 0عدم ايفاي تعهدات مندرج در اين قرارداد توسط طرف قرارداد
 – 2عدم مطابقت مشخلات مولوايهايو با استاندارد ملي مربوطه
 – 3عدم اجراي دستورالعم فني و اجرايي كه به نووي از انواء در كيفيت توليد موثر باشد.
 – 4انجام هرگونه تبليتات گمراه كننده در زمينه استفاده از عالمت استاندارد

ماده  8آثار ابطاا پروانه
 – 0طرف قرارداد موظف است پ

از اعالم ابطااا پرواناه از طارف اداره كا اساتفاده از عالمات اساتاندارد را باه

هر شك و بالفاصله متوقف و نسبت به جماآوري كاالهاي توزيا شده متاير با استاندارد ملي مربوطه اقدام نمايد.
 – 2اداره ك ميتواند ابطاا پروانه كاربرد عالمت استاندارد مذكور را به نوو مقتضي جهت اطالع عموم آگهي نمايد.

ماده  9ح اختالف:
هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد در اداره ك حقوقي و امور مجلا

ساازمان مطارح و در چاارچوم مقاررات و

ضوابط قانوني سازمان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و در صورت عدم ح اختالف رأي مواكم و مراجاا قاانوني
كشور حاكم خواهد بود.
اين قرارداد در  9ماده و  2نسخه كه هر  2نسخه حكم و اعتبار واحد دارند تنظيم و كليه اوراق آن به امضاي طرفين
رسيد.
...............
مدير عام
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