
مدارک الزم جهت تولید قراردادی (ظرفیت خالی)

درخواست کتبی دارنده عالمت تجاری (شرکت سفارش دهنده) و درخواست کتبی کارخانه تولید کننده (شرکت  -۱

سفارش گیرنده)

اساس نامه و آگهی روزنامه (آخرین تغییرات) دارنده عالمت تجاری (برای شرکت ها) مدارک و مستندات  -۲

فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصالح (برای کارخانه تولید کننده) 

تصویر برابر اصل قرارداد بین کارخانه و سفارش دهنده که در آن موضوع قرارداد ، نام فرآورده های مورد  -۳

سفارش ، مدت قرارداد ، عالمت تجاری ، نام مسئول فنی ناظر بر تولید  قید شده باشد.

تصویر برابر اصل ثبت عالمت تجاری یا اجازه استفاده از عالمت تجاری به نام سفارش دهنده -۴

فرم سه برگی ساخت در صورتی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمول پروانه ساخت تولید شود. -۵

امتیاز PRPS کارخانه کمتر از ۱۵۰ نباشد. -۶

تصویر پروانه ساخت کارخانه -۷

طرح اتیکت مندرج به نام تجاری سفارش دهنده و همچنین درج عبارت " بنا به سفارش .... (شرکت دارای نام  -۸

تجاری)"

اصل تعهد نامه محضری ماده۱۱  -۹

واریز هزینه صدور پروانه ظرفیت خالی به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ریال جهت محصوالت غذایی و ۱۸۸۰۰۰۰  -۱۰

ریال جهت محصوالت آرایشی و بهداشتی

اصل تعهد نامه محضری مدیر عامل شرکت سفارش گیرنده ، اصل تعهد نامه محضری مدیر عامل شرکت  -۱۱

سفارش دهنده ، مسئول فنی ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت سفارش دهنده (در صورت وجود)



مفاد تعهد نامه محضری

تضمین سالمت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید، نگهداری، توزیع و عرضه 

تقبل مسئولیت یا پاسخگویی در برابر هر گونه عدم انطباق فرآورده در زمان تولید ، نگهداری ، توزیع  

و یا عرضه فرآورده

رعایت مفاد مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 

مسئولیت پاسخ گویی حقوقی 

پروانه ظرفیت خالی یک ساله صادر می شود و تمدید آن برابر مدت اعتبار قرارداد بین دو  

طرف می باشد.

به ازاء هر نام تجاری یک پروانه صادر می گردد. 


