Obr. SPA 07-11
Rev.: 02

Na Podlagi odločb o imenovanju organizacij za ugotavljanje skladnosti št. 324-97/2002/4
z dne 10.03.2004 ter št. 324-268/2004/5 z dne 20.01.2005, na podlagi SHEME
certificiranja zaščitenih kmetijskih proizvodov (Pr. SPA 07-01) v povezavi s Pravilnikom
o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS št. 15 z dne 11.02.2008),
na podlagi SPECIFIKACIJE št.:_________________________ ter na podlagi VLOGE
št. : _______________

s k l e n e t a
Vlagatelj:____________________________________________________________
Priimek in ime / firma : _________________________________________________
Naslov: ________________________________Pošta: _______________________
Davčna št.: _____________________________KMG-MID: ____________________
EMŠO ali MATIČNA št. podjetja: ________________________________________

in

Bureau Veritas d.o.o., Linhartova c. 49A, SI-1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor
družbe Tomaž Verbnik, univ.dipl.inž. (dalje v pogodbi BUREAU VERITAS) kot
certifikacijski organ

P O G O D B O št. ____________
o postopku certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil

člen 1
Predmet pogodbe

Predmet te pogodbe je izvedba postopka certificiranja zaščitenega kmetijskega pridelka
oziroma živila: ________________________________, ki je vpisan v evidenco pri
MKGP pod številko: _____________, skladno s Poslovnikom kakovosti PK BV SVN ter
SPA 07 – Postopek certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil. Obseg
certificiranja je ob prijavi opredeljen v Prijavi v postopek certificiranja, v primeru
sprememb normativnega dokumenta (specifikacije) pa se lahko spremeni, kar je
opredeljeno v posodobljenem planu kontrole. Vsi dokumenti, povezani s postopkom
certificiranja so vlagatelju dostopni na spletni strani www.bureauveritas.si, na njegovo
zahtevo pa mu jih certifikacijski organ posreduje tudi v tiskani obliki.

1/4

Obr. SPA 07-11
Rev.: 02

člen 2
Obveznosti certifikacijskega organa

BUREAU VERITAS se obvezuje, da bo:
-

-

-

omejil izvajanje certifikacijskih postopkov samo na zahteve, ki izhajajo iz normativnih
dokumentov (specifikacij) za posamezen zaščiten kmetijski proizvod oz.živilo (ZKP),
na podlagi popolne prijave vlagatelja pričel s postopkom certificiranja,
vlagatelju posredoval oz. omogočil dostop do vse potrebne dokumentacije,
po prejetju prijave in sklenitvi pogodbe pripravil plan zunanje kontrole ter le tega
posredoval vlagatelju v potrditev,
pred izvedbo presoje vlagatelja / nosilca certifikata seznanil s stroški v skladu z
veljavnim cenikom,
o terminu presoje pisno obvestil vlagatelja,
presojo pri vlagatelju izvajal skladno s planom kontrole ter skladno z relevantnimi
navodili,
po končani presoji predstavniku vlagatelja predstavil ugotovitve presoje ter mu izročil
poročilo o kontroli,
po končanem postopku vlagatelju posredoval končno poročilo o presoji,
v primeru pozitivne odločitve vlagatelju izdal certifikat o skladnosti s pripadajočo
prilogo (če je relevantna),
pri nosilcu certifikata izvajal letne presoje v skladu s plani zunanje kontrole ter
skladno s pravili certifikacijskega organa (kontrolne presoje, recertifikacijske presoje),
pri nosilcu certifikata med letom izvajal nadzor skladno z oceno tveganja (nadzor v
prometu, vzorčenje...),
v primeru kršitev skladno s certifikacijskimi postopki in v skladu s svojimi pristojnostmi
proti nosilcu certifikata uvedel ustrezne ukrepe oziroma sankcije (umik / preklic
certifikata),
ugovore in pritožbe reševal skladno s predpisanimi postopki,
za varovanje zaupnosti v postopku certificiranja pridobljenih podatkov skrbel v skladu
z internim Pravilnikom o varovanju zaupnih podatkov,
vse informacije, pridobljene ali ustvarjene med postopkom certificiranja, obravnaval
kot zaupne, razen podatkov, ki jih vlagatelj / nosilec certifikata daje na voljo javnosti
(npr. certifikat) ali pa v dogovoru med vlagateljem / nosilcem certifikata in Bureau
Veritas (npr. v primeru odziva na pritožbo). V takih primerih bo Bureau Veritas
vnaprej obvestil vlagatelja / nosilca certifikata o podatkih, ki jih namerava posredovati,
vse informacije o vlagatelju / nosilcu certifikata, pridobljene od drugih virov (ne od
vlagatelja / nosilca certifikata), obravnaval kot zaupne,
v primeru zahteve zakonodaje ali pogodbenih obveznosti o posredovanju podatkov
tretjim osebam, razen če to ne prepoveduje zakon, o tem obvestil vlagatelja / nosilca
certifikata.

člen 3
obveznosti vlagatelja / nosilca certifikata
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Vlagatelj / nosilec certifikata se obvezuje, da bo:
-

-

-

-

-

-

-

certifikacijskemu organu ob prijavi za certificiranje posredoval vso zahtevano
dokumentacijo,
v primeru nepopolne prijave po pozivu certifikacijskega organa le to dopolnil,
v času prijave že izvajal vse postopke pridelave oziroma proizvodnje v skladu z
veljavno specifikacijo za zaščiteni proizvod, za katerega se prijavlja v postopek
certificiranja,
certifikacijskemu organu poslal podpisan dokument (najava presoje), da se strinja s
pogoji presoje (plan kontrole, terminski plan, imenovani presojevalci, stroški presoje,
izbrani podizvajalci-laboratoriji),
tekom kontrole oziroma presoje kontrolorju-presojevalcu omogočil dostop do vseh
prostorov in naprav, kjer se prideluje oziroma proizvaja, predeluje, skladišči ter
prodaja kmetijski pridelek oziroma živilo, ter omogočil vpogled v vse dokumente, s
katerimi je mogoče preveriti skladnost proizvoda s specifikacijami,
dovolil odvzeti vzorce kmetijskega pridelka oziroma živila,
po končani presoji predstavnik vlagatelja ob ugotovitvi morebitnih neskladnosti
predlagal korektivne ukrepe,
po podelitvi certifikata spoštoval določila za uporabo zaščitnih znakov,
za certificirane proizvode zagotavljal stalno izpolnjevanje zahtev iz specifikacije,
vedno izpolnjeval certifikacijske zahteve, vključno z uvedbo ustreznih sprememb,
posredovanih s strani certifikacijskega organa,
uporabljal certifikat samo za proizvode, kateri se nanj nanašajo in so bili predmet
postopka certificiranja,
Bureau Veritas obveščal o vseh nameravanih spremembah, ki bi lahko vplivale na
skladnost proizvoda (sprememba specifikacije, sprememba tehnologije, zamenjava
ključnega osebja, sprememba lastništva, proizvodnih lokacij…),
vodil in hranil seznam vseh pritožb povezanih s certificiranimi proizvodi ter zapise o
njihovem reševanju, ter na zahtevo Bureau Veritas zagotovil dostopnost do te
dokumentacije,
na zahtevo Bureau Veritas omogočil prisotnost opazovalcev na presojah,
v primeru odvzema oz. preklica certifikata le tega fizično vrnil Bureau Veritas in se od
dneva preklica certifikata ne bo skliceval nanj ter hkrati o tem nemudoma obvestil vse
kupce tistih proizvodov, na katere se je certifikat nanašal,
v primeru kopiranja certifikatov oziroma prilog le te kopiral v celoti,
ne bo zavajal kupcev glede navajanja certificiranega proizvoda v medijih, brošurah
dokumentih ali pri oglaševanju,
v primeru prestopa v drug certifikacijski organ, privolil v prenos svoje nadzorne
dokumentacije naslednjemu certifikacijskemu organu,
v primeru odstopa iz sistema certificiranja, nemudoma o tem obvestil Bureau Veritas,
v pogodbenem roku poravnal vse stroške postopkov certificiranja,
v okviru izvedenega nadzora v primerih, kadar BV dodatno vzorči certificiran proizvod
in so rezultati preiskave neskladni z zahtevami iz specifikacije, pokril stroške analize.

člen 4
stroški certificiranja

3/4

Obr. SPA 07-11
Rev.: 02

Po končanem postopku pred izdajo certifikata, oziroma po končanih kontrolnih presojah
in nadzoru za vzdrževanje veljavnosti certifikata, BUREAU VERITAS izstavi račun
vlagatelju / nosilcu certifikata skladno z veljavnim cenikom.
člen 5

Ta pogodba se sklene za nedoločen čas.
Vsaka od pogodbenih strank zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti od te
pogodbe lahko odstopi s pisno odpovedjo s 30 dnevnim odpovednim rokom.
Prekinitev te pogodbe ne zadrži izpolnitve obveznosti, ki so nastale v času trajanja
veljavnosti te pogodbe.
Ta pogodba postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
člen 6
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih po en izvod prejme vsaka od
pogodbenih strank.

člen 7
Vse spore, ki bi nastali na podlagi te pogodbe bosta pogodbeni strani skušali rešiti
sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne pride je za reševanje sporov pristojno
sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, dne:

V_________________, dne:

za BUREAU VERITAS:

za vlagatelja:

Tomaž Verbnik, univ.dipl.inž.
direktor družbe
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