CE BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ
Doküman No: KON-FR-53

Yürürlük Tarihi: 01.01.2015

1. TARAFLAR
Bu sözleşmede taraflar;
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KONTEST MÜHENDİSLİK :
KONTEST MÜH. MAK. İNŞ. GIDA HAY. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. – Hazım Ulaşahin İş Merk.B Blok No:502
Selçuklu - KONYA
( Metin içerisinde KONTEST MÜHENDİSLİK olarak anılacaktır)
Başvuru Sahibi Kişi / Kuruluş:
< TİCARİ ÜNVANI / ADI > < ADRESİ >
( Metin içerisinde MÜŞTERİ olarak anılacaktır)
2. KAPSAM
Bu sözleşme, ilgili tarafların sorumluluklarını ve verilecek hizmete dair ücretlendirmeye ilişkin esasları kapsar.
3. SORUMLULUKLAR
3.1 Müşterinin Sorumlulukları:
Firma iş bu sözleşme ile;
 2014/33/AB sayılı ASANSÖR Yönetmeliği’nin temel gereklerini yerine getirmekle,
 Uygunluk değerlendirmesi yapılan üründe ve temel gereklere etki eden her türlü değişikliği KONTEST
MÜHENDİSLİK’e bildirmeyi ve bu değişiklik KONTEST MÜHENDİSLİK tarafından onaylanmadıkça
ürünü piyasaya arz etmemekle,
 KONTEST MÜHENDİSLİK tarafından talep edilen tüm bilgi ve dökümanları vermekle,
 Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili tahukkuk eden tüm ücretleri ödemekle,
 Ürün ile ilgili üçüncü şahıslar nezdindeki tüm hukuki, mali, cezai ve teknik sorumlulukları yerine
getirmekle
 Belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek değişiklikler hakkında belgelendirme
kuruluşunu gecikmeksizin bilgilendirmesini sağlamakla,
 Yasal, ticari veya kuruluşun statüsü veya mülkiyeti, Kuruluş ve yönetim (kilit yönetici, karar alma ve
teknik kadro gibi), iletişim adresi ve sahalar, proseslerdeki büyük değişiklikleri 1 ay içerisinde
bildirmekle,
 KONTEST MÜHENDİSLİK tarafından iletildiğinde değişikliklerin uygulanması dahil, belgelendirme
şartlarını her zaman yerine getirmekle,
 Belgelendirilmiş ürünün, ürün şartlarını karşılama durumunu sürdürmekle,
 Aşağıda belirtilenler için gerekli tüm düzenlemeleri yapmakla;
 Dokümantasyon ve kayıtların incelenmesi ve ilgili donanım, mekan/mekanlara, alan/alanlara,
personele ve müşterinin taşeronlarına erişimle ilgili hususlar dahil, değerlendirme ve
gözetimin (gerekliyse) gerçekleştirilmesi,
 Şikâyetlerin araştırılması,
 Söz konusu ise gözlemcilerin katılımı.
 Belgelendirme ile ilgili beyanlarının, belgelendirme kapsamı ile tutarlı olmasını sağlamakla,
 Ürün belgelendirmesini, belgelendirme kuruluşunun itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmaması ve
ürün belgelendirmesi ile ilgili olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı ve yetkisiz olarak kabul
edebileceği herhangi bir beyanda bulunmamakla,
 Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılmasıyla birlikte müşterinin,
belgelendirmeye herhangi bir atıf içeren her türlü reklam konusunun kullanımına son vermesini ve
belgelendirme programının gerektirdiği tedbirleri (örneğin, belgelendirme dokümanlarının iade
edilmesi) ve gerekli olan diğer her türlü tedbiri almasını sağlamakla,
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Belgelendirme dokümanlarının kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü
bozulmadan veya belgelendirme programında belirtildiği şekilde çoğaltılmasını sağlamakla,
Dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim ortamlarında ürün belgelendirmesine atıf yaparken,
belgelendirme kuruluşunun şartlarına veya belgelendirme programında belirtilen şartlara uymakla
Uygunluk işaretinin kullanımına ilişkin ve ürün ile ilgili bilgi hakkında belgelendirme programında
öngörülebilecek olan her türlü şarta uymakla,
Belgelendirme şartlarına uyumluluk ile ilgili kendisine bildirilen tüm şikâyetlerin kaydını tutmasını ve
istendiğinde belgelendirme kuruluşuna ibraz etmesini ve bu tür şikâyetlere ve ürünlerde tespit edilen
belgelendirme şartlarına uyumluluğu etkileyen her türlü kusura karşı uygun faaliyetleri
gerçekleştirmekle, ve gerçekleştirilen faaliyetleri dokümante etmekle,

yükümlüdür.
3.2 Kontest Mühendislik’in Sorumlulukları:
3.2.1. KONTEST MÜHENDİSLİK, ilgili yönetmeliklere uygun olarak belgelendirme işlemlerini tamamlamakla,
3.2.2. Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dökümanların, kendi personeli ve görevlendirdiği uzmanlar
tarafından gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmekle,
3.2.3. İlgili tüm bilgi, belge ve dökümanları, kanuni gereklilikler dışında müşterini izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü
şahıslara vermemekle,
yükümlüdür.
4. ÜCRETLER
Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlere ait ücretler, KON-TL-02 Ücretlendirme Talimatı’na göre
tahakkuk ettirilecektir.
5. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
İşbu sözleşme iki nüsha hazırlanmış olup, taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve belge geçerlilik tarihi
süresince geçerli olacaktır.
6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:
İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen hallerde sona erer ve düzenlenen bu belge sözleşme süresinin bitimini beklemeden
iptal edilir.






Firmanın fesih talebinde bulunması,
Firmanın sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi,
Firmanın belirlenen teknik esaslara aykırı üretimde bulunması,
Ürün güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumda,
Firmanın mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi

İşbu sözleşmenin her ne suretle fesih sebebiyle, firma her ne nam altında olursa olsun KONTEST MÜHENDİSLİK
’ten hiç bir surette tazminat ve benzeri bir ödenek talebinde bulunamaz.
Sözleşmenin feshi ve belgenin iptalinden itibaren firma belgesini kullanamaz ve belgenin aslını KONTEST
MÜHENDİSLİK ‘e iade eder.
7. ANLAŞMAZLIK HALİNDE YASA-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ
İşbu sözleşme ile ilgili anlaşmazlık durumunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, KONYA
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
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8.BELGE BİLGİLERİ
Belgenin Adı:
Kapsamı:
Geçerlilik Tarihi:
Revizyon Tarihi / Gerekçesi:

MÜŞTERİ Yetkilisi:

KONTEST MÜHENDİSLİK Yetkilisi:

Adı -Soyadı:

Adı -Soyadı:

Görevi:

Görevi:

Tarih:

Tarih:
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