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

راهنمای تکمیل فرم تقاضای 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 )

 -1اداره كل استاندارد استان تهران واگذاري امورمذكور جهت بازرسی و نمونه برداري از
كاالهاي صادراتی و وارداتی را به شيوه فراخوان وانتخاب واجدين شرايط از بين شركت هاي
تاييد صالحيت شده ( سورويانس ) ترجیحا با پنج دامنه بازرسي ،كه منبعدشركت ناميده می-
شوندرا انجام می دهد.
 -2تعداد شركتهاي بازرسی جهت بررسی پرونده هاي وارداتی مشمول استاندارد اجباري مورد
نياز در هريک از گمركات تهران(شهريار) –غرب تهران-فرودگاه امام خمينی (ره) دو شرکت
می باشد.
 -3شركت بازرسی متقاضی بايد صرفا داوطلب يک محل (از سه محل گمرک غرب تهران –
گمرک فرودگاه امام خمينی (ره) – گمرک تهران) گردد.
تبصره :شركت هاي بازرسی كه متقاضی بازرسي و نمونه برداری در هر يک از گمركات مذكور
می باشند مجاز به شرکت در اين فراخوان نیستند.
 -4اين اداره كل قبل از انجام فراخوان هزينه تمام شده جهت امور مذكور در اين اطالعيه را
مطابق شرايط استان محاسبه كرده وتنها آن دسته از شركت هاي بازرسی كه هزينه پيشنهادي آنها
با ده درصد رواداري در اين محدوده قرار گرفته باشد را انتخاب می نمايد.
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 -5وظايف شركت بازرسی بررسی كننده پرونده هاي وارداتی شامل :
الف -بررسی اوليه اظهارنامه هاي گمركی و ثبت آن در سيستم نرم افزاري مورد نظر اين اداره كل.
ب-دريافت نتايج آزمون  ،جمع آوري مدارک و مستندات مربوط به سوابق كاال و تنظيم آنها مطابق
نظراين اداره كل.
پ-اظهارنظر كتبی كارشناسی در خصوص انطباق كاال با استاندارد يا مشخصات فنی مربوطه و تهيه
پيش نويس تاييديه انطباق كاال طبق نمونه اعالم شده از ناحيه اداره كل همراه با تمامی اسناد و مدارک
تهيه شده ذيربط.
ث -بررسی گواهينامه هاي بازرسی ( COIمبدا و يا مقصد) صادر شده از سوي ساير شركت هاي
بازرسی بنا به تشخيص اين اداره كل و مطابقت با اسناد مربوطه و اعالم نتيجه به اداره كل.
ج -بررسی اظهارنامه هاي وارداتی ارجاع شده از گمرک طبق ضوابط مندرج در آخرين روش اجرايی
واردات و اصالحيه هاي متعاقب آن.
چ -ثبت اطالعات در سامانه هاي مربوطه (.ثبت اطالعات در سامانه جامع صادرات و واردات تحت
هر شرايط توسط اداره كل انجام می شود).
 -6پيشنهادات واصله در كميته اي مركب از مقامات استانی وكشوري كه در اين اداره كل تشكيل
خواهد شد ،مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به توانمندي ها ،سوابق كاري وامكانات
متقاضيان و شرايط مندرج در اين اطالعيه ،شركت هاي حايز شرايط جهت انجام فرايند مذكور انتخاب
خواهند شد .و از آنها كه منتخب بررسی پرونده هاي وارداتی مشمول استاندارد اجباري می باشند
جهت عقد تفاهم نامه و به منظور هماهنگی و معرفی به گمرک مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد.
مدت زمان تفاهم نامه يكسال شمسی خواهد بود و اين اداره كل در صورت رضايت از نحوه عمل
شركت بازرسی ،می تواند با هماهنگی دفترارزيابی كيفيت كاالهاي صادراتی تفاهم نامه را براي
سالهاي بعد نيز تمديد نمايد.
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 -7شركت بازرسی بررسی كننده پرونده هاي وارداتی مشمول استاندارد اجباري كه طی فراخوان در
يک استان مطابق ضوابط انتخاب می شود و به عنوان شركت بازرسی منتخب انجام امور مذكور در
اين اطالعيه را درآن استان آغاز می كند ،نمی تواند براي كاالهايی كه در مبدا يا مقصد توسط همان
شركت بازرسی شده ،ارزيابی انطباق را انجام دهد.
 -8صدور گواهی هاي انطباق ( )COCو يا عدم انطباق ( )NCRو همچنين ثبت اطالعات در
سامانه جامع صادرات و واردات تحت هر شرايط توسط اداره كل انجام می شود.
 -9در صورت بروز هرگونه اشكال و يا اعتراض وارد كننده يا صاحب كاال نسبت به نحوه كار
شركت بازرسی منتخب  ،اين اداره كل حسب دستورالعمل هاي جاري سازمان ملی استاندارد ايران
اقدام خواهد نمود.
 -11به منظور حسن اجراي تفاهم نامه شركت هاي بازرسی بررسی كننده پرونده هاي وارداتی و
انجام تعهدات شركت معادل مبلغ يک میلیارد ريال به صورت ضمانت نامه معتبر قابل قبول اين اداره
كل نزد اداره كل می سپارد  .ضمانت نامه مذكور پس از خاتمه مدت تفاهم نامه و رعايت مفاد آن
توسط شركت ،مسترد خواهد شد.
 -11شركت تا پايان مدت تفاهم نامه و در مدت همكاري موارد مذكور در اين اطالعيه می بايست
مجوز الزم و گواهی تاييد صالحيت امور مربوط به بازرسی در دامنه موضوع تفاهم نامه رابه صورت
معتبر داشته باشد .
 -12براي انجام موضوع اين تفاهم نامه ،شركت تعهد می نمايد در مكان يا مكان هايی كه مورد تاييد
اين اداره كل می باشد مستقر گردد.
 -13شركت موظف به رعايت نظام هاي جاري و محرمانه اين اداره كل و نكات ايمنی می باشد.
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 -14در صورت بروز اختالف در خصوص اين همكاري موضوع يا موضوعات مورد اختالف به دفتر
ارزيابی كيفيت كاالهاي صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ايران ارجاع می گردد.
-15شركت موظف است كاركنان خود را از افراد توانمند  ،صالح و حتی االمكان بومی منطقه انتخاب
و به تاييد اداره كل برساند.
 -16پذيرش و بكارگيري صرفا كارشناسان داراي حداقل مدرک تحصيلی ليسانس در رشته هاي
علوم پايه و يا مهندسی و دوره ديده  ،توسط شركت بازرسی منتخب با تاييد حراست اداره كل الزامی
است.
 -17شركت متعهد می گردد آموزش هاي تخصصی و حرفه اي الزم جهت اجراي موضوع تفاهم نامه
را به كاركنان خود بدهد.
 -18شركت متعهد می گردد موضوع اين تفاهم نامه را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد اين اداره
كل می رسد انجام داده و گزارش هاي الزم را به اداره كل ارايه نمايد.
 -19رعايت دستوالعمل ها و روش هاي اجرايی و بخشنامه هاي صادره توسط سازمان ملی استاندارد
ايران و اداره كل استاندارد استان تهران براي شركت بازرسی منتخب الزامی است.
 -21رعايت تعرفه مصوب اداره كل و ابالغی به شركت بازرسی منتخب ،الزامی است.
 -21شركت متعهد می گردد در موارد مميزي و بازرسی هاي سرزده و ادواري اداره كل با كارشناسان
و مامورين اين اداره كل همكاري نمايد.
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 -22شركت يک نفر را به عنوان نماينده خود جهت پاسخ گويی و ايجاد هماهنگی هاي الزم در
انجام موضوع همكاري ،كتبأ به اداره كل معرفی می نمايد.
 -23شركت حق واگذاري موضوع تفاهم نامه را به بصورت جزيی و يا كلی به اشخاص ديگر اعم
از حقيقی يا حقوقی ندارد.
 -24هزينه استقرار پرسنل شركت بازرسی منتخب و اياب و ذهاب وديگر مسائل رفاهی آنها به عهده
شركت مربوطه خواهد بود.
 -25ملزومات اداری و امكانات بهره برداري از اينترنت براي پرسنل شركت بازرسی منتخب بايد
توسط همان شركت تامين گردد.
 -26چنانچه در مدت همكاري شركت بازرسی منتخب با اين اداره كل در امور مذكور در اين اطالعيه
مقررات جديدي از طرف سازمان ملی استاندارد ايران ابالغ گردد شركت بازرسی منتخب نيز موظف
به رعايت و اجراي آن خواهد بود.
 -27بازگشايی پاكات حداكثر  11روز پس از پايان مهلت ارسال مدارک طبق آگهی مربوطه می باشد.
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