


Орган з оцінки відповідності продукціїДГІ «Донецький ЕТЦ»
відповідність продукції вимогам нормативних документів, що наведені і 
сертифікаті відповідності;

- документально оформляти вжиті заходи;
- не використовувати наданий сертифікат експертизи типу таким чином, щоС 

дискредитувати ООВ, а також не робити будь-яких заяв щодо оцінки відповідност 
продукції, які ООВ може розглядати як такі, що вводять в оману, або не ( 
правочинними;

- у разі призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікате 
відповідності негайно припинити його використання у рекламних матеріалах, як 
містять будь-яке посилання на оцінку відповідності продукції;

- у разі призупинення дії сертифіката експертизи типу та цієї ліцензії, \ 
робити ніяких заяв, які вводять в оману відносно стану оцінки відповідності, 
припинити використання Знаку відповідності на продукції, яка виробляєтьс 
починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату.

1.2 Ліцензіат має право:
- використовувати Знак відповідності із ідентифікаційним номером 

призначеного ООВ (088) (додаток 1), на документах якості, експлуатаційних 
документах, при маркуванні продукції;

- використовувати інформацію про продукцію, до якої проведена оцінка 
відповідності з метою реклами;

- подавати апеляцію до ООВ з усіх розбіжностей, пов'язаних з оцінкою 
відповідності продукції;

- оскаржити дії ООВ у судовому порядку.
2 Зобов’язання та права ООВ
2.1 ООВ зобов’язується:
- виконувати технічний нагляд за виробництвом серги ф і кованої продукц 

власними силами;
- завчасно, не пізніше, як за шість місяців, інформувати рекомендовани: 

листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни, що намічаються 
чинних нормативних документів, за якими проведена оцінка відповідності;

- визначати чи потребують зміни продукції (модифікація, модернізація, змін 
технології та інше) додаткових робіт з оцінювання відповідності та надаваті 
відповідне повідомлення;

- документально оформляти і підтверджувати свою діяльність, яка пов’язана 
з технічним наглядом.

2.2 ООВ має право
2.2.1 Припиняти дію Угоди у разі:
- не правочинних посилань на оцінку відповідності з метою реклами, у том1 

числі стосовно продукції, яка не зазначена в цій Угоді і до якої не проведена оцінк; 
відповідності;

- несплати за проведення робіт із технічного нагляду за продукцією, до яко 
проведена оцінка відповідності;

- здійснювання змін продукції без згоди з ООВ;



Орган і оцінки відповідності продукціїДП «Донецький ЕТЦ»
2.2.2 Вимагати від ліценціата:
а) своєчасного повідомлення ООВ про всі заплановані та проведені змін 

продукції, до якої проведена оцінка відповідності;
в) повідомляти ООВ про всі рекламації (претензії), які стосуються продукцї 

до якої проведена оцінка відповідності, що надійшли до нього та своєчасні 
реєструвати їх;

д) не використовувати наданий сертифікат відповідності таким чином, щоб 
дискредитувати ООВ, а також не робить будь-яких заяв щодо оцінки відповідності, 
які ООВ може розглядати як такі, що вводять в оману або не є гіравочинними.

З Антнкорупційне застереження
3.1 При виконанні своїх зобов'язань за Угодою, Сторони, їх афілійовані 

особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не 
дозволяють виплату будь-яких грошових коштів, прямо чи опосередковано, будь- 
яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримати будь-які 
неправомірні переваги або інші неправомірні мети.

3.2 При виконанні своїх зобов'язань за Угодою, Сторони, їх афілійовані особи 
працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним дл; 
цілей Угоди законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, < 
також дії, які порушують вимоги чинного законодавства га міжнародних актів гірс 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

3.3 У разі виникнення у Сторони підозр щодо того, що відбулося або мож< 
статися порушення будь-яких положень цього розділу, відповідна Сторош 
зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмовогс 
повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань Зс 
Угодою до отримання підтвердження, що порушення не було або не відбудеться. Це 
підтвердження має бути направлена протягом десяти робочих днів з даті 
направлення письмового повідомлення.

3.4 У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти абс 
надати матеріали, що достовірно підтверджують чи дають підставу припускати, ще 
відбулося або може статися порушення будь-яких положень цього розділу, іншок 
Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками ще 
виражається в діях, що кваліфікуються відповідним законодавством, як дача абс 
одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимогт 
чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів 
отриманих злочинним шляхом.

3.5 У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися віл 
заборонених у цьому розділі дій та/або неотримання іншою Стороною у 
встановлений Угодою термін підтвердження, що порушення не було або не 
відбудеться, інша Сторона має право розірвати Угоду в односторонньому порядку 
повністю або в частині, направивши письмове повідомлення про розірвання. 
Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано Угоду відповідно до положень цього 
розділу, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник у результаті 
такого розірвання.



4 Інші умови
4.1 Ця Угода вступає в дію з “26” липня 2017 р. і діє до “25” липня 2022 р., або 

поки не буде скасована з обумовлених причин чи розірвана однією з сторін за умови 
повідомлення про це іншої сторони у встановлені в п. 3.2 терміни.

4.2 У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі 
терміни залежно від причин:

- ліцензіат бажає припинити дію ліцензійної угоди - ЗО днів;
- ООВ виявлено небезпеку продукції для споживача - не встановлюється;
- забезпечення відповідності сертифікованої

продукції новим вимогам нормативних документів - за домовленістю;
- невиконання фінансових зобов'язань за договором

Повідомлення про скасування цієї Угоди направляється другій стороні 
рекомендованим листом (або в інший аналогічний спосіб) з наведенням причин 
скасування і дати припинення ії дії.

4.3 У випадках, якщо ліцензіат сповіщає ООВ про власну непідготовленість 
прийняти нові вимоги у встановлені терміни, якщо порушує терміни або якщо 
результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні, 
ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

4.4 Юридична відповідальність за якість продукції, до якої проведена оцінка 
відповідності, встановлюється чинним законодавством України.

з виконавцем робіт - ЗО днів.

Від ООВ Від ліцензіа га

Керівник ООВ
^  / .

Директор 11ТМ ПАН України 
ака/цемік НАН України

X_____ А. Ф. Булат
(Підпис, ініціали га припише)
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Додаток 1
ДО Ліцензійної угоди 
№ 71/088-ЛУ від 26.07.2017

Розміщення ідентифікаційного номера, призначеного ООВ (088), 
поряд або під Знаком відповідності

або


