اداره کل استاندارد تهران –اداره ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی

فرم اطالعات و تعهد جهت شرکت در فراخوان انتخاب شرکت بازرسی تاییدصالحیت شده برای واگذاری امور
مرتبط با ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی”بررسی پرونده های کاالهای وارداتی طبق روش اجرایی واردات”
در محل گمرکات تهران و غرب تهران و فرودگاه امام خمینی (ره )

" این فرم می بایست در سر برگ شرکت بازرسی تنظیم گردد "

 -1نام شرکت بازرسی :
 -2زمینه بازرسی در پروانه بازرسی :
 -3شماره و تاریخ پروانه بازرسی :
 -4تاریخ انقضای اعتبار پروانه بازرسی :
 -5نشانی شرکت :
 -6شماره تلفن :
 -7آدرس اینترنتی شرکت :
 -8پست الکترونیکی شرکت :
 -9ضمایم شامل :ا سا سنامه شرکت -ت صویر آخرین آگهی روزنامه ر سمی  -ت صویر پروانه یا پروانه های بازر سی معتبر
شرکت – سوابق کاری مرتبط – توانمندی ها -امکانات و ...
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-11تعهدات متقاضی :
الف) در صورت اثبات اختالف موارد تکمیلی  ،این اداره کل در عدم پذیرش درخواست شرکت متقاضی مختار است.
ب ) تایید صحت موارد فوق با امضای باالترین مقام شرکت نافذ  ،قابل استناد خواهد بود .
ج ) شرکت باید نامه درخوا ست ا ستقرار در گمرک را با ذکر نام گمرک (تهران ( شهریار) – فرودگاه امام خمینی
(ره) – غرب تهران) جهت همکاری در زمینه بررسییی پرونده های کاالهای وارداتی مشییموا اسییتاندارد اجباری را
همراه این فرم در موعد تعیین شده به این اداره کل تحویل نماید .
د ) اطالعات خاص شرکت نزد این اداره کل بطور محرمانه باقی می ماند .
ه ) حتی االمکان فرم مذکور را به صورت تایپ شده و یا خوانا با ذکر نام کامل شرکت و مدیر عامل تکمیل نمایید .
و ) در صورت هرگونه تغییر در مشخصات تکمیلی  ،مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل اعالم نمایید .
ز ) در صورتیکه در خ صوص هر کدام از موارد  ،نیاز به تو ضیح بی شتری بود ضمن ا شاره به شماره بندها از ظهر
صفحه فرم استفاده شود .
ح ) در صورتیکه شرکت مذکور حائز شرایط شود باید مدارک تکمیلی حسب اعالم اداره کل ارائه نماید .
ط ) شرکتهای برنده در فراخوان مکلف به تهیه مکان منا سب جهت ا ستقرار کارکنان همراه با تجهیزات سخت
افزاری و نرم افزاری مناسب می باشند .
ی) شرکتهای برنده در فراخوان موظف به ا سکن مدارک ارجاعی از سوی ا ستاندارد می با شند ( ثبت اطالعات در
سامانه جامع صادرات و واردات تحت هر شرايط توسط اداره کل انجام می شود).
ک) شرکت های بازر سی برنده در فراخوان موظف به تامین نیروی ان سانی بمنظور امور خدماتی الزم و مورد نیاز در
محل استقرار می باشد.
ل) شرکتهای برنده در فراخوان موظف به رعايت نظام های جاری و محرمانه اداره کل و نکات ايمنی می باشد.
م) شرکتهای برنده در فراخوان متعهد انجام آموزش های تخ ص صی و حرفه ای الزم جهت اجرای مو ضوع تفاهم
نامه می باشند.
ن) شرررکت های برنده در فراخوان ضررمن رعايت موارد فوش االشرراره موظف به رعايت بندهای  72گانه مندرج در
راهنمای تکمیل فرم تقاضای شرکت در فراخوان می باشند.
اینجانب

مدیر عامل شرکت بازرسی

موظف به رعایت و انجام تعهدات مربوطه می نمایم و ضمنا آقا  /خانم
و نمابر

و شماره تلفن همراه

صحت اطال عات مندرج در فوق را تایید و خود را
به شماره تلفن
به عنوان نماینده شرکت جهت هماهنگی

های الزم معرفی می نمایم .

تاریخ تایید:
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امضاء و مهر شرکت

