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قرارداد صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشويقي

در اجراي ماده  11ضوابط اجرایی استانداردهاي اجباري و تشویقی  ،این قرارداد فيی ميا بيون وا يد
بييييه نشييييانی
بييييا نماینييييد ی
تولوييييدي
که در این قرارداد طرف قرارداد و اداره کل استتاندارد استتا خوزستتا بيا نماینيد ی آقتا
مهندس رضا دهدشتي زاده که در این قرارداد اداره کل ناموده می شود  ،منعقد می ردد .
ماده  1ت موضوع قرارداد :
صدور پروانه کاربرد استاندارد تشویقی به منظور استفاده از عالمت استاندارد بر روي محصول (هاي )
موضوع این قرارداد به شرح زیر می باشد:
ردیف

نام محصول(هاي)

1
2
3
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ماده  2ت مدت قرارداد :
مدت قرارداد سه سال شمسی از تاریخ  . . . . . . . . . . . . . . .تا تاریخ  . . . . . . . . . . . . . . .می باشد که
پس از اتمام قرارداد در صورت رضایت طرفون براي سال هاي بعد تجدید خواهد شد.
ماده  3ت تعهدات طرف قرارداد و اداره کل :
 1ي طرف قرارداد مكلف است یك نفر را با داشتن تحصوالت دانشيااهی يداقل لوسيانس در رشيته
مربوطه به محصول (هاي ) موضوع این قرارداد و یا با داشتن دیپلم کامل متوسطه با يداقل  5سيال
تجربه در رشته مربوطه که صال وت فنی او باید مورد تایود اداره کل قرار ورد به عنوان مدیرکنترل
کوفوت وا د تولودي خود معرفی کند .
 2ي طرف قرارداد مكلف اسيت در اجيراي قيوانون و مقيررات مربوطيه همكياري زم را بيا اداره کيل
استاندارد به عمل آورد .
 3ي طرف قرارداد باید آزمایشااه زم را براي انجام آزمایشات ضروري در کارخانه یا کار ياه مربوطيه
داشته باشد و یا از طریق عقد قرارداد با سایر آزمایشااههاي مربوطه نسبت بيه انجيام آزمونهيا اقيدام
نماید .
 4ي طرف قرارداد مكلف است کلوه مدارک و آ هی هاي رسمی مربوط بيه نيام یيا عالميت تجيارتی و
تاسوس شرکت در روزنامه رسمی را به اداره کل ارائه نماید.
 5ي طرف قرارداد متعهد می ردد کلوه هزینه هاي آزمایشات نمونه کا و کلوه قوق دولتی متعلقه
را به اداره کل پرداخت نماید .
 1ي طرف قرارداد مكلف است محصول (هياي) داراي عالميت اسيتاندارد تشيویقی خيود را مطيابق بيا
استانداردهاي ملی مربوطه و فرم هاي نشانه ذاري ارسالی از سوي اداره کل نشانه ذاري نماید .
 7ي اداره کل مكلف است پس از نمونه برداري  ،نتایج آزمون محصول(هاي ) موضوع این قرارداد را بيه
طرف قرارداد اعالم نماید  .طرف قرارداد مكلف است در اسرع وقت نسبت به رفع مغایرت ها و معایب
محصول (هاي) اقدام ودرخواست نمونه برداري مجدد کند.
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 2ي چنانچه در طول مدت اعتبار پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشيویقی  ،اسيتاندارد مليی مربوطيه
تجدید نظر شود و یا تعرفه هاي قانونی سازمان و همچنون سایر مقررات مربوطه تغووير یایيد پيس از
انجام آ هی هاي مربوط و اعالم موارد  ،طرف قرارداد متعهد به رعایت آنها خواهد بود.
ماده  4ت بازرسي و نمونه بردار :
کارشناسان سازمان مجاز می باشند به محل هاي تولود  ،تمرکز و عرضه محصول(هاي) موضوع ایين
قرارداد وارد شده و به بازرسی و نمونه برداري اقدام نمایند  .طرف قرارداد موظف است تسهوالت زم
را براي بازرسی کارشناسان اداره کل و شرکت هاي بازرسی مورد تایود اداره کل فراهم نماید .
ماده  5صدور پروانه :
اداره کل می تواند در صورت تحقق کلوه شرایط مندرج در این قيرارداد و ا يراز قابلويت فنيی وا يد
تولودي یا خدماتی و انطباق کوفوت و مشخصات محصيول (هياي) موضيوع ایين قيرارداد بيا ضيوابط
استاندارد ملی ایران  ،پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی براي محصول(هاي ) موضوع این قرارداد
را صادر نماید .
تبصره  :طرف قرارداد مكلف است سی روز قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه  ،تمایل خود را نسبت به
ادامه همكاري و استفاده از عالمت استاندارد و یا انصراف از آن را به اداره کل اعالم نماید .
ماده  6مسئوليت ها قانوني :
 1ي پروانه کاربرد عالمت استاندارد در كم اسناد رسمی بوده و هر ونه سوء استفاده از آن مشيمول
مقررات قانونی مربوط می باشد .
 2ي هر ونه استفاده از عالمت استاندارد پس از خاتمه اعتبار پروانه کاربرد عالمت اسيتاندارد ممنيوع
می باشد .
 3ي استفاده از عالمت استاندارد ایران رافع مسئولوتهاي قوقی و جزایی در مقابل اشيخا االيا از
جمله مصرف کنند ان نمی باشد .
 4ي در مواردي که براساس شيكایت شياکی محصيول(هاي) داراي پروانيه کياربرد عالميت اسيتاندارد
تشویقی موضوع این قرارداد براساس نظریه کارشناسی سازمان مطابق با استانداردهاي مربوطه نباشد
طرف قرارداد مكلف به جبران خسارت شاکی خواهد بود .
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ماده  7ت فسخ قرارداد :
اداره کل می تواند در موارد ذیل قرارداد را به صورت یك جانبه فسخ و پروانه کاربرد عالمت استاندارد
تشویقی را ابطال نماید :
 1ي عدم ایفاي تعهدات مندرج در این قرارداد توسط طرف قرارداد
 2ي عدم مطابقت مشخصات محصول(هاي) با استاندارد ملی مربوطه
 3ي عدم اجراي دستورالعمل هاي فنی و اجرایی که به نحوي از انحاء در کوفوت تولود موار باشد .
 4ي انجام هر ونه تبلوغات مراه کننده در زمونه استفاده از عالمت استاندارد
ماده 8ت آثار ابطال پروانه :
 1ي طرف قرارداد مكلف است پس از اعالم ابطال پروانه از طرف اداره کل استفاده از عالمت استاندارد
را به هر شكل و بالفاصله متوقف و نسبت به جمع آوري توزیع شده مغایر با اسيتاندارد مليی مربوطيه
اقدام نماید .
 2ي اداره کل می تواند ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد مذکور را به نحيو مقتضيی جهيت اطيالع
عموم آ هی نماید .
ماده  9ت حل اختالف :
هر ونه اختالف بون طرفون قرارداد در اداره کل قوقی و امور مجلس سازمان مطرح و در چارچوب
مقررات و ضوابط قانونی سازمان مورد رسود ی قرار خواهد رفت و در صورت عدم ل اخيتالف راي
محاکم و مراجع قانونی کشور اکم خواهد بود .
این قرارداد در  3ماده و  2نسخه که هر  2نسخه كم و اعتبار وا د دارند تنظوم و کلوه اوراق آن به
امضاي طرفون رسود.

طرف قرارداد

اداره کل

