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אגריאור בע”מ
בקשה להיתר איכות מיוחדת  -הסכם לקוח חברה

טופס מס’ SQ231-1 :

הסכם שירותי פיקוח ,התעדה ומתן היתרים לסימול תוצרת/מוצרים באיכות מיוחדת
לקוח נכבד,
מצ"ב הסכם לקבלת שירות פיקוח ,התעדה וסימול באיכות מיוחדת .טופס זה בנוי משני חלקים:
חלק א' הנו טופס מילוי פרטים .עליך למלאו בצורה מדויקת וברורה.
חלק ב' הנו הסכם התקשרות בסיסי בינך לבין חברת אגריאור ,הישים לתוכניות ההתעדה אותן
מפעילה אגריאור לאיכות מיוחדת.

ההסכם תקף למשך שנה חקלאיות או קלנדרית אחת עד למועד החידוש הבא.

במצורף לטופס זה נשלחת אליך רשימת דרישות ספציפית לתחום בו הנך עוסק .עיין בקפידה ברשימת הדרישות ודאג
להכין את כל החומר הנדרש .הכנת החומר במלואו תאפשר לבצע את תהליך הפיקוח בצורה תקינה.

את טופס ההסכם (טופס זה) ופרטי לקוח עליך להעביר אלינו בדואר לצורך בדיקה ואישור.
בכל מקרה הנך מתבקש לשמור העתק או מקור של כל החומר הנשלח ,בתיק העוסק שלך.
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הסכם לבקרה והתעדה לסימול תוצרת באיכות מיוחדת:
אשר פרטיי המדויקים נמסרו לעיל ,מתחייב לקבל ולבצע את כללי הפיקוח והבקרה
 .1אני הח”מ
כפי שהוצגו בפני ע”י חברת אגריאור .הליכי בקרה ,והתעדה לסימול תוצרת באיכות מיוחדת מתבססים על דרישות החוק
הישראלי ועל תקן אגריאור.
 .2כחלק מתהליך הפיקוח והבקרה אני מתחייב להציג בפני אגריאור את כל המידע הנוגע לפעילות אותה אני מנהל ,בהתאם
לנדרש ,לצורך אישורה.
 .3מתהליך הפיקוח והבקרה אני מתחייב לאפשר גישה לנציגים מוסמכים של אגריאור או של הגופים המסמיכים את אגריאור
למתקנים בהם מתבצעים תהליכי ייצור באיכות מיוחדת או רגילה ,וכן לכל מסמך שיש בו בכדי לתעד את הפעילות.
 .4זכות שימוש בסמלים או סימני מסחר המצויים בבעלות אגריאור ו\או ניתנים לשימוש עפ”י היתרים שניתנו על ידה ,ניתנת
במסגרת הסכם זה לפרק זמן של שנה אחת בלבד מיום חתימתו ,וכל זאת בכפוף לעמידה בדרישות האישור לאיכות
מיוחדת ,כפי שתוצגנה ע”י חברת אגריאור.
 .5אגריאור מתחייבת לבצע ביקורי פיקוח שנתיים על פי תכנית פיקוח במסגרת התקשרות זו .חלק מביקורי הפיקוח שיערכו
ע”י אגריאור ,יהיו ביקורי פתע.
 .6כחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ,מתחייב העוסק לדווח בכתב לאגריאור על כל שינוי שיתבצע בתחום הפעילות
בגידול באיכות מיוחדת במהלך שנת האישור .במידה והעוסק מקיים גם פעילות גידול\ ייצור\עיבוד\טיפול רגילים ,ידווחו
במסגרת זו גם שינויים בתחומים אלו ,אשר יש בהם בכדי להשפיע על מערכת הגידול\ייצור\טיפול באיכות מיוחדת.
 .7כחלק מתהליך הפיקוח ,תבצע אגריאור דיגום של תוצרת באיכות מיוחדת.
לבדיקת שאריות של חומרים .הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות לתחומי הבדיקה הנדרשים ,בכפוף להסכם קבלנות
משנה עם אגריאור.
 .8המגדל/עוסק יישא באחריות מלאה לשמירת האיכות המיוחדת של המוצר ולעמידתו בדרישות התקנות ותקני הייצור
הנדרשים ,בכל שלב ,לרבות בשלבי הובלה ושינוע.
 .9אי עמידה בדרישות ,כולל אי תשלום עבור הפיקוח והאישור יחייבו הפסקת האישור ,סימון המוצר או הפעילות בסמלי
אגריאור ,ואת הסרת סטטוס ההתעדה לתחום האיכות מיוחדת .במידה ויופסק או יושעה האישור לאיכות מיוחדת יופסק
כל שימוש בסמלי האישור ו/או הצהרות ביחס לאישור על מוצרים וחומר פרסומי .מסמכי האישור יוחזרו לאגריאור.
 .10חברת אגריאור מתחייבת לשמירת סודיות המידע .המידע שיימסר יעמוד לרשותה בלבד לצורך ביצוע תהליך הפיקוח
ובדיקת התאמת פעילות העוסק לדרישות מערך ההתעדה בגידול איכות מיוחדת .המידע יישמר בתיק הלקוח במאגר
המידע של החברה ,ויהיה זמין אך ורק לעובדי החברה המוסמכים ,ולנציגי גופים המסמיכים את אגריאור .במקרה בו תידרש
אגריאור ,מתוקף חוק ,למסור מידע כלשהו לצד שלישי שאינו בין הגורמים הנ”ל ,תיידע אגריאור את מוסר המידע.
 .11המגדל/עוסק לא יציג כל מצג או יטען כל טענה ביחס לאישורים לתחום הגידול באיכות מיוחדת שניתנו לו ע”י אגריאור,
אלא בהתאמה לתוקף האישור ,תחום העיסוק ורשימת המוצרים המוגדרים במסמכי ההיתר שהונפקו עבורו .הפרה בעניין
זה ,תטופל עפ”י נהלי הסנקציות של אגריאור.
 .12עמידה בהסכם זה מהווה תנאי לאישור הלקוח והיתר לסמן את מוצריו בסמלי הבקרה של חברת אגריאור .במקרה של
אי כיבוד ההסכם ,שומרת לעצמה חברת אגריאור את הזכות לנקוט בצעדים כלפי המפר.
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