ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА №. ХХХ-Ля/0N
на право використання сертифіката на систему управління якістю
«___»________ 200_ р.
Орган з сертифікації УНДІРТ
зареєстрований за адресою: вул. Буніна,31, Одеса, 65026, Україна,
що іменується надалі ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
(№ 3О028 від 22.02.2007 р., № UA.MQ.161 від 01.04.2008 р.)

представлений керівником ОС,
цією Угодою надає

,

(найменування підприємства, компанії)

зареєстрованій за адресою:
іменованому надалі ЛІЦЕНЗІАТ і представленому
(посада, Ф.И.О.)

ліцензію на право використання сертифікату на систему управління якістю
(далі – СУЯ):
№ сертифіката
стосовно виробництва продукції:
яка випускається
який зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО, на підставі
нижченаведеного:
1 ЛІЦЕНЗІАТ
1.1 ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
– виконувати умови сертифікації СУЯ;
– відповідати вимогам ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ в разі посилання на
свій статус сертифікації в засобах масової інформації;
– не допускати будь-яких оманливих заяв стосовно своєї сертифікації;
– не використовувати або не допускання використання документа щодо
сертифікації чи будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману;
– в разі призупинення дії або скасування сертифіката на СУЯ, припинити
використання всього рекламного матеріалу, що має в собі посилання на
сертифікацію, як це встановив ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ;
– в разі звуження сфери сертифікації, терміново внести зміни у весь
рекламний матеріал;
– не допускати припущень, що була сертифікована продукція, а не СУЯ, а
також, що сертифікація поширюється на діяльність, яка не належить до сфери
сертифікації СУЯ;
– не використовувати свою сертифікцаію в такий спосіб, що може
негативно позначитися на репутації ОРГАНА З СЕРТИФІКАЦІЇ та/або
Системи УкрСЕПРО та привести до втрати довіри суспільства;
– забезпечити відповідність СУЯ, яка була сертифікована, вимогам
ДСТУ ISO 9001;
– забезпечити безперешкодний доступ представникам, уповноваженим
ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ, на всі ділянки сертифікованої СУЯ в узгоджені
терміни;
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– повідомляти ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ про всі зміни в СУЯ, яка була
сертифікована;
– вести облік всіх рекламацій (претензій) та проведених коригувальних
дій стосовно функіонування СУЯ та негайно повідомляти про них ОРГАН З
СЕРТИФІКАЦІЇ;
- не використовувати за будь-яких умов зареєстрований логотип ДП
УНДІРТ (УНИИРТ)
1.2 МАЄ ПРАВО
– використовувати інформацію про сертифікацію СУЯ в рекламних
матеріалах;
– подавати апеляції до ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ з усіх питань,
пов'язаним з сертифікацією СУЯ.
2 ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
2.1 ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
- здійснювати технічний нагляд за функціонуванням сертифікованої СУЯ;
- сповіщати ЛІЦЕНЗІАТА про будь-які зміни вимог до сертифікації СУЯ.
2.2 МАЄ ПРАВО
- припинити дію справжньої Угоди або анулювати її у випадку, якщо
ЛІЦЕНЗІАТ порушує вимоги даної Угоди.
3 ІНШІ УМОВИ
3.1 Ця Угода дійсна з моменту її підписання і до закінчення терміну дії
сертифікату, якщо вона не буде розірвана однією із сторін за наявності
переконливих причин з повідомленням про це іншої сторони у встановлені
терміни.
3.2 У разі виникнення питань про анулювання Угоди встановлюються
наступні терміни, в залежності від причин:
Ситуація, яка вимагає повідомлення
про анулювання ліцензії
Бажання ліцензіата розірвати угоду
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ виявляє невиконання
умов сертифікації
Невиконання фінансових зобов'язань

Термін завчасного повідомлення
про анулювання ліцензії
30 днів
Не встановлюється
30 днів

Повідомлення про анулювання Угоди надсилається іншій стороні
замовленим листом (або аналогічним способом) із зазначенням причин
анулювання і дати припинення дії Угоди.
3.3 Якщо ЛІЦЕНЗІАТ повідомляє ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ про свою
неготовність прийняти змінені вимоги у встановлений термін, порушує термін
повідомлення або, якщо результати перевірки СУЯ на відповідність зміненим
вимогам негативні, то Угода вважається недійсною з дати введення в дію
змінених вимог.
Від ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ:
Керівник ОС УНДІРТ,

Від ЛІЦЕНЗІАТА:

____________

_____________
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