Дархост
оиди гузаронидани сертификатсияи
низоми менељменти сифат
1________________________________________________________________________________
Номгӯи корхона (пурра ва дар шакли кӯтоҳ)

Суроғаи юридикӣ_______________________________________________________________
Реквизитҳои бонкӣ ______________________________________________________________
(бонк, рақами рамзии бонк)

Суроғаи бонк_____________________________ РМА______________РРМК(ОКПО)_____________
Телефон______________________Факс___________________________________________________
Дар шахсияти __________________________________________________________________
Ному насаби роҳбар

Дархост менамояд, ки дар корхона низоми менељменти сифат мувофиқи талаботи____________
Мафҳум ва номгӯи СМҲТ (СТ ЉТ ISО 9001, 1470-2013 НАССР, ISО 22000, ОНSАS-18001)

_____________________________________________________________________________________
2 Маълумот оиди низоми менељменти сифат ва истеҳсоли маҳсулот
2.1 Моҳ ва соли ҷорӣ кардани низоми менељменти сифат, мувофиқи он маҳсулот
(хизматрасонӣ) истеҳсол мешавад. __________________________________________________
2.2 Номгӯи маҳсулоте, ки бо низоми менељменти сифат санҷида мешавад.
_____________________________________________________________________________________
2.3 Мафҳуми СМҲТ, ки мувофиқи он маҳсулот (хизматрасонӣ) истеҳсол мешавад.
_____________________________________________________________________________________
2.4 Соли аввали барориши маҳсулот (хизматрасонӣ) _______________________________
2.5 Рақам ва соли бақайдгирии сертификати низоми менељменти сифат ва номгӯи ташкилоти
сертификатсионӣ (агар корхона пештар бо ин низом сертификатсия шуда буд, ба қайд гирифта
мешавад)________________________________________________________________
2.6 Номгӯи корхона-истеъмолкунандагони асосии маҳсулот
_____________________________________________________________________________________
2.7 Мавҷуд будани шуъбаҳо(филиалҳо)______________________________________________
2.8 Шумораи кормандони низоми менељменти сифат_____________________нафар.
3 Корхона вазифадор аст:
- таъмини шароит барои гузаронидани корҳои сертификатсионӣ (пешниҳоди ҳуҷҷатҳо,
иҷозат ба ҳамаи сохторҳо);
- иҷрои қоида ва тартиби гузаронидани корҳои сертификатсионӣ;
- таъмини устувории натиҷаҳои коркунии низоми менечменти сифат;
- пардохти маблағҳо барои корҳои сертификатсионӣ(новобаста аз натиҷаҳояш)

Роҳбари корхона__________________

________________________

имзо

Сармуњосиб

__________________

Ному насаб

__________________________

имзо

__________________

* Аудити пешакӣ (дар ҳолати зарурӣ)
№________ аз «_____» _________соли 20____»

Ному насаб

САВОЛНОМА
1. Маълумот оиди ташкилот
Номгӯи корхона:
Суроғаи асосӣ (ширкати асосӣ):

Индекс:
Таҳия

Дохилкунӣ Беҳтаркунӣ Системаҳо Менељменти
сифат

Менељменти

Якҷоякунӣ

экологӣ

(заруриашро хат кашед)

Суроғаи ташкилот дар сайти Интернетӣ:
Шахси мусоҳибшаванда:
Вазифа:
Email:
Тел.:

Факс:

Дар давоми фаъолият дар ягон корхонае роҳбарӣ кардаед
(заруриашро хат кашед):

бале

Не

бале

Не

агар «бале», номи онро дарҷ кунед:
Корхонаи Шумо дар таҳти ягон ширкати бузург ё ягон корхонаи калони дигар фаъолият
мекард (заруриашро хат кашед):
Агар «бале», номи корхонаро дарҷ намоед:

2. Зарурияти сертификатсия
Мақомот оиди сертификатсияе, ки Шумо мехоҳед ҳамкорӣ намоед нишон диҳед
(заруриашро хат кашед)
Сертификатсия ба
нақша гирифта
нашудааст

қарор оиди мақомоти мақоми сертификатсияе, ки шумо хоҳиш доред:
сертификатсиякунанда _________________________________________________
қабул карда
нашудааст

3. Маълумот оиди корхона
Миқдори умумии кормандон:
Миқдори кормандони барои сертификатсия
пешниҳодшуда:
Равандҳои асосӣ ва намудҳои фаъолиятро номбар кунед (бо тафсил):

Корхона ба таври сменавї фаъолият мекунад (заруриашро хат кашед):

Бале

Не

Бале

Не

Агар «Бале», марҳамат, равшани
андозед:

Фаъолиятро дар маҳали мизоҷон ҷорӣ кардаед (заруриашро хат кашед):

5. Объектњои иловагї / филиалњо
(дар ҳолати зарурӣ – бо намуди алоҳидагӣ)
Агар Шумо хоҳиши кушодани объектҳо /оҷонсҳо/, ки ба соҳаи сертификатсия тааллуқ доранд дошта
бошед, марҳамат дар зер нишон диҳед:
Объект 2:

Миқдори кормандон

суроға:

Индекс:
Объект 3:

Миқдори кормандон

Суроға:

Индекс:

6. Маълумот оиди робита
Бо кормандони шӯъбаи НМС-и Агентии Тоҷикстандарт дар гузашта ҳамкорӣ доштед ,
масалан, бо воситаи телефон (заруриашро хат кашед):
агар «Бале», ном ва насаби корманд рӯзи
суҳбат ё вохӯриро дарҷ намоед:
Огоҳии Шумо нисбати шуъбаи НМС-и
Агентии Тоҷикстандарт?

Бале

Не

