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 قرارداد  بازرسي و نمونه برداري                         
 اريخ :ت                                                                                                                                                                                              

  ماره :ش                                                                                                                               

 طرفین قرارداد: .1

دید پروانه کاربرد د صدور،تجدید، تعلیق و رفع تعلیق، ابطال و تج/227/134این قرارداد در اجرای دستورالعمل شماره 

م آقا/ خان یگ.. به نمایند.......................................... آقا/خانم/شرکت محصوالت کشاورزین حد مجاز آالینده ها برای نشا

نامیده  داد متقاضیاررکه در این ق ................………….................................. کد ملی/شماره ثبت  .......................... به آدرس 

اره ثبت به شم...........………............مدیر عامل شرکت بازرسی ..……………می شود، از یک سو و آقا/خانم  

 دد.د ذیل منعقد می گرفام .........طبقکه منبعد شرکت  نامیده  می شود، به آدرس ................................................……

 

 :موضوع  قرارداد .2

لی رد)های( مستانداان قرارداد، ارائه خدمات بازرسی، نمونه برداری، آزمون و صدور گزارش   بازرسی بر اساس موضوع ای

 ایران به شماره)های(.................. از سوی شرکت  می باشد.

  *تن .............ولید: نام محصول:  ........................      سطح زیر کشت:  ............. هکتار       میزان ت

ناژ ، میزان تد باشد*تذکر: در صورتی که بر اساس گزارش بازرس اعزامی، تناژ محصول کمتر از میزان اعالمی طرف قراردا

 بیشتر از متر یاکمندرج در گواهینامه بر اساس میزان گزارش بازرس اعزامی بوده و مسئولیت موجودی محصول به میزان 

 د.  خواهد بو متقاضیآن متوجه 

 نام تولید کننده / نام صاحب کاال : ...................  

         وستا          ر   هستان/شهر:      د        استان ..................... شهرستان :                   بخش...         آدرس محل تولید:   
 

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : .3

 د.شا...ریال می ب............غ قرارداد بر حسب آنالیز هزینه ذیل، ..............................بر اساس توافق طرفین، مبل

 هزینه های بازرسی، نمونه برداری و آزمون: ........................... ریال -

 مالیات بر ارزش افزوده: ........................... ریال -

 ... ریالحق بیمه: ........................ -

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 عنوان :  قرارداد بازرسی و نمونه برداری
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 نحوه پرداخت :

  بعد از امضای قرارداد 50% -

 بازرسی انطباق محصول قبل از صدور گواهی 50% -

 تعداد بازرسان: ................... نفر      

 شرکت   مأمور   تأمین وسیله نقلیه:          متقاضی 

 ندارد  شرکت   مأمور   اقامت:                         متقاضی 

 ندارد  شرکت   مأمور   پذیرایی:                     متقاضی 

زارش گآزمون و  : متقاضی اطالع دارد که پرداخت وجه در مراحل تعیین شده، هیچ گونه ارتباطی به نتایج 1یادآوری 

 شده ندارد. بازرسی و تأمین بازار عرضه محصول گواهی

 .ی می باشدوده و قطع: هزینه های بازرسی بر اساس میزان تناژ مورد درخواست و درج شده در قرارداد بازرسی ب2یادآوری 

 

 تعهدات شرکت: .4

 .اجرای بازرسی به موقع 

  ازرسیبآگاه ساختن مدیر کنترل کیفیت  با گزارشات بازرسی و مطلع ساختن به موقع متقاضی از نتایج  

  ی اجراییوش هارآگاه ساختن به موقع مدیر کنترل کیفیت از  تمام اصالحات و تغییرات مرتبط با استاندارد و 

 دون و ممطابق با روش های اجرایی  ونه شکایت و اعتراض ارائه شده،اقدام به موقع و مناسب برای هرگ

 استانداردهای مربوطه 

 شفا شرکت  متعهد است که تمام اطالعات تجاری را حفظ نماید تا جایی که اطالعات به طور عمومی 

الح و یا صی ذی ننگردد، مگر اینکه متقاضی اجازه انتشار اطالعات را بدهد و یا اطالعاتی که توسط مقامات قانو

 .نهادهای اعتبار دهی درخواست گردد

 .کلیه اصالحات یا الحاقیه های مرتبط با این قرارداد باید مکتوب و ضمیمه گردد 

  .قرارداد باید مطابق با قوانین جمهوری اسالمی ایران باشد 

 شرکت بازرسی فقط نسبت به محصول موضوع این قرارداد، دارای مسئولیت و متعهد می باشد . 

 

 :متقاضي تعهدات  .5

ان ا در سازمرزامات متقاضی متعهد است که نسبت به درخواست خود، آگاهی الزم از قوانین مربوطه را دارا بوده و ال

 خود تأمین نموده باشد.

 ا رانداردها ا استبرای کمک به فرآیند بازرسی، به طور خاص، متقاضی باید اطالعات مناسب برای اثبات انطباق ب

 د. مهیا ساز

 

 

 قرارداد  بازرسی و نمونه برداریعنوان :  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 نباری و آنچه که بر حسب  متقاضی الزم است به بازرسان شرکت اجازه دسترسی به مزارع، امکانات ا 

 درخواست مورد نیاز شرکت می باشد را فراهم نماید.  

 ائه متقاضی باید به کارکنان خود اطالع دهد که در صورت نیاز  پاسخگوی سواالت بازرس باشند. عدم ار 

 اطالعات صحیح بر عهده کارفرما است.

  ساتندات و  صالح دولتی اجاازه دسترسای باه م   ذیمتقاضی باید به بازرسان، نهادهای اعتباردهی مسئول و مقامات

 مکان های مشخص شده را بدهد.

 الینده ها.عدم عرضه محصول به بازار تحت برچسب حد مجاز مربوطه قبل از دریافت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آ

زماانی   جادول( متقاضی  تعهدمی کند در زمان عقد قرارداد، زمان تقریبی خاروج کااال )اولاین برداشات( و محادوده )     

 برداشت را برای بخش تحت بازرسی اعالم نماید.

ا خاارج از  یمتقاضی به شرکت این اختیار را می دهد چنانچه از هر طریق مشخص گردد خارج از فرآیند گواهی شده و 

 ماید.ن ظرفیت محصول گواهی شده نسبت به عرضه محصوالت اقدام کند، شرکت  مخیر است به مراجع ذیصالح اعالم

 می باشد.  نآگاهی دارد شرکت متعهد به تضمین و تأمین بازار برای عرضه محصوالت مورد بازرسی  : متقاضی 1ادآوری ی

افته با بیماه  : متقاضی آگاهی دارد که شرکت، پرداخت سقف خسارت وارده احتمالی را در محدوده پوشش ی 2یادآوری      

 گر متعهد است.

 

 لغو قرارداد:   .6

  رکت شا است که  یایهقرارداد را با اطالع و توافق شرکت لغو نموده و متعهد به تأمین آن دسته از هزینه متقاضی می تواند

 برای انجام قرارداد تعهد نموده است.

        ارداد و شرکت می تواند در صورت خودداری متقاضی از همکاری در زمان بازرسی، باا اطاالع مکتاوب نسابت باه لغاو قار

 دریافت خسارت اقدام نماید.

 داد ن دوره قارار رفین برای لغو قرارداد می توانند اطالع رسانی نمایند که باید باه صاورت مکتاوب باوده و قبال از پایاا      ط

 بازرسی باشد.

 

 مدت قرارداد : .7

  . د..... می باشمدت قرارداد سه سال در فاصله زمانی .......................... لغایت ......................

 

 

 
 قرارداد  بازرسی و نمونه برداریعنوان: 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 حل اختالف:  .8

وع در (، موضن و یا گزارش بازرسیدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی کننده )در خصوص نتایج آزمو

اداره  دیر کلکمیته مشترک حل اختالف )متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و یا معاون ذیربط ایشان و م

مورد  (، مطرح واره کلاستاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اد

ت به تعیین روز کاری نسب 5تصمیم، قرار می گیرد. ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت  بررسی و اتخاذ

 تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نماید.  

 مسئولیت تشکیل کمیته مشترک حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان می باشد. : 1يادآوري 

 نظر کمیته مشترک حل اختالف، بعنوان نظر قطعی و الزم االجرا می باشد.     : 2يادآوري 

رت به مباد ،رائیل های اجو دستورالعم ، روش های اجرائیطرفین قرارداد با علم و آگاهی به قوانین و مقررات استاندارد :3يادآوري 

 بود. نخواهد مسموع ،موردمربوطه در هیچ  و جهل به قانون و آئین نامه های انعقاد می نمایند

 تقاضی و شرکتبند و در سه نسخه که هریک حکم واحد را دارند فیما بین طرفین منعقد گردید، م 8این قرارداد در 

ارا بوده دا ر امضای طرفین بازرسی کننده اعالم می نماید از کلیه مفاد قرارداد آگاهی کامل دارد. کلیه صفحات این قرارداد،

 ر به مهر طرفین قرارداد می باشد.و صفحه آخر ممهو

 

 نام و امضاي شرکت بازرسي کننده              متقاضينام و امضاي 

 تاريخ                           تاريخ 

 

 د  بازرسی و نمونه برداریقرارداعنوان: 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 


