ردیف

عنوان مدرک

توضیحات

۱

درخواست کتبی دارنده نام تجاری یا دارنده اجازه استفاده از نام
تجاری(سفارش دهنده)

در سر برگ متعلق به سفارش دهنده

۲

اصل آگهی تأسیس روزنامه یا تصویر برابر اصل شده یا مدارک و مستندات
فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصالح مربوطه برای کارخانه سفارش دهنده

اگر سفارش دهنده ،تولیدکننده باشد ارائه مدارک و مستندات
فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصالح مربوطه (مثل پروانه بهره
برداری بهداشتی) الزامی است.

۳

در قرار داد باید این موارد لحاظ گردد -۱:موضوع قرارداد –۲
نام تجاری  -۳نام محصول  -۴مدت قرارداد  -۵نام مسئول فنی
اصل قرارداد بین متقاضی پروانه ساخت (تولید قراردادی) و کارخانه تولید
ناظر بر تولید (تبصره شماره  ۲ذکر شده در زیر همین برگه
کننده یا فتوکپی برابر اصل شده قراردادفوق
مالحظه شود-۶).در صورتی که فرمول ساخت مطابق با پروانه
ساخت سفارش دهنده می باشد باید در متن قرار داد قید گردد.

۴

اصل یا کپی برابر اصل تصدیق ثبت عالمت (نام) تجاری به نام سفارش گواهی ثبت عالمت تجاری و اجازه استفاده از عالمت تجاری باید
دهنده (تولید قرار دادی)باشد (یا اجازه استفاده از آن را داشتهباشد) این از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(اداره ثبت عالئم تجاری –
تصدیق باید موارد زیر را دارا باشد
اداره مالکیت معنوی) و به انضمام تصویر روزنامه رسمی ارائه
گردد.

۵

فرم سه برگی ساخت

در صورتی که فرمول ساخت با پروانه ساخت متعلق به کارخانه
سفارش گیرنده یکی نباشد با تائید مسئول فنی ناظر بر تولید
قراردادی

۶

تصویر پروانه بهداشتی ساخت متعلق به کارخانه سفارش گیرنده

پروانه ساخت معتبر همان فرآورده درخواستی و یا محصول
مشابه آن

۷

برابر حداقل ۷۵۰کارخانه تولیدی برابر مقررات PPRPSداشتن امتیاز
مربوطه

تایید توسط کارشناس  /کارشناسان معاونت غذا و دارو یا شبکه
های بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه

۸

تضمین سالمت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید،
نگهداری ،توزیع و عرضه  -تقبل مسئولیت پاسخگویی در برابر
تعهد محضری کتبی مشترک مدیر عامل کارخانه تولیدی و دارنده نام
تجاری و مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید ومسئول فنی شرکت هرگونه عدم انطباق فرآورده در زمان تولید ،نگهداری ،توزیع و یا
توزیع کننده (درصورت وجود) در حوزه مسئولیت که موارد توضیح روبرو عرضه فرآورده  -رعایت مفاد مندرج در ماده  ۱۱قانون مواد
خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی  -مسئولیت
باید در آن لحاظ شده باشد
پاسخگویی حقوقی

۹

طرح برچسب

مطابق با ماده  ۱۱قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی و درج عبارت «
به سفارش (نام موسسه یا کارخانه دارنده نام تجاری درج گردد)»

۱۰

ارائه مدارک و مستندات بین المللی مربوطه

در صورتی که فرآورده فاقد مقررات ملی بوده و یا براساس
تحقیقات فرموله شده باشد

۱۱

از مرکز شماره گذاری کاال و خدمات ایرانGTINدریافت

۱۲

تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج
در ضابطه برچسب گذاری که این موارد باید در آن قید گردد -۱:تضمین
سالمت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید ،نگهداری ،توزیع و
عرضه  -۲تقبل مسئولیت پاسخگویی در برابر هرگونه عدم انطباق فرآورده
در زمان تولید ،نگهداری ،توزیع و یا عرضه فرآورده - ۳رعایت مفاد مندرج
در ماده  ۱۱قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی - ۴
مسئولیت پاسخگویی حقوقی

(در صورت تائید تعهدنامه مذکور توسط اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاورزی ایران ،لزومی به محضری بودن آن نیست)

۱۳

ارائه اصل فیش واریزی جهت صدور یا تمدید پروانه ساخت به شماره
حساب و تعرفه مشخص شده

اصل رسید با رعایت موارد : ۱بر روی رسید بانکی نام سفارش
دهنده و سفارش گیرنده و نام فرآورده به صورت خوانا ذکر
شود -۲مبلغ ذکر شده به ازای یک فقره فرم سه برگی می باشد .
درصورتی که متقاضی بیش از یک فقره پروانه ساخت می باشید
می توانید مبالغ را در یک رسید بانکی تجمیع نمایید-۳.فقط
رسید صاحب حساب اخذ می شود.
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