Anmälan om leverantörsbedömning enligt IP Grundcertifiering Gris
Leverantörsbedömning är aktuellt för företag som producerar mindre än 100 slaktgrisar per år och/eller
har mindre än 10 suggor i produktion.
Företagsnamn:

Organisationsnr:

Kontaktperson:

SE-nr:

Adress:
Postnr och Ort:
Besöksadress (om annan än ovan):
Län:

Kommun:

Telefon:

Mobilnr:

E-postadress:

Levererar till följande slakteri (-er):

Kryssa i om något av följande alternativ gäller för din produktion:
 Deltar i en organiserad hälsokontroll* för gris

Obs! Kopia på den senaste besöksrapporten ska bifogas till anmälningsblanketten.
 Deltar i ett frivilligt salmonellakontrollprogram
Obs! Kopia på den senaste besöksrapporten ska bifogas till anmälningsblanketten.
 Deltar i Villkorad läkemedelsanvändning
Obs! Kopia på Djurskyddsdeklarationen ska bifogas till anmälningsblanketten.

* Organisationer som är godkända för organiserad hälsokontroll av gris:
Svenska Djurhälsovården, Lundens Djurhälsa och Distriktsveterinärerna (DVO).
IP SIGILL

Avtalsvillkor
Läs igenom villkoren för leverantörsbedömningen (sid 2). Glöm inte att skriva under !

Anmälan skickas till:

Kiwa Sverige AB, Box 1940, 751 49 UPPSALA

Kiwa Sverige AB

Box 1940

Besöksadress:

Tel:

+46 (0)18 17 00 00

Bg: 645-8558

751 49 Uppsala

Kungsängsgatan 12

Fax:

+46 (0)18 10 03 66

Org nr: 556565-3358

www.kiwa.se

E-post:

info@kiwa.se

Avtal om leverantörsbedömning enligt IP Grundcertifiering Gris
Mellan Kiwa Sverige AB, fortsättningsvis kallad ”Kiwa”, och sökandens företag, fortsättningsvis kallad ”Företaget”,
har följande överenskommelse träffats.
1.
Allmänt
1.1
Genom att underteckna detta avtal åtar sig Företaget att följa de villkor, regler och övriga bestämmelser som
följer av den vid varje tidpunkt senaste utgåvan av IP Grundcertifiering Gris och Leverantörsbedömning enligt
Grundcertifiering Gris Allmänna villkor. Aktuella regler och villkor återfinns på Sigill Kvalitetssystems hemsida; www.sigill.se.
Företaget åtar sig också att hålla sig informerad om eventuella ändringar i villkor och regler som kan påverka
leverantörsbedömningen.
1.2
Företaget förbinder sig att meddela Kiwa om förändringar i Företagets produktion och verksamhet som kan
påverka efterlevanden av kraven i den standard/regelverk som certifieringen avser.
1.3
Detta avtal gäller tillsvidare efter bekräftelse från Kiwa. Vardera part kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om två (2) månader. Uppsägning skall ske skriftligen.
1.4
Kiwa har vidare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Företaget (i) lämnar oriktiga uppgifter,
(ii) underlåter att lämna den information som är nödvändig för fullföljandet av Kiwas uppdrag enligt avtalet,
(iii) i övrigt i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet.
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Övrigt
Företaget ansvarar för att relevanta gällande lagar och bestämmelser följs i den verksamhet som ska omfattas av leverantörsbedömningen.
Företaget är medvetet om skyldigheten att informera Kiwa Sverige AB om eventuella förelägganden eller
sanktioner från myndighet som under de senaste fem åren riktats mot den verksamhet som ska bedömas.
Företaget är ansvarigt för de produktionsresurser som används i den aktuella verksamheten. Det innebär att
mark, byggnader, lokaler, maskiner etc. som används i den leverantörsbedömda verksamheten ska uppfylla
IP-reglerna även om de inte ägs av den sökande.
Företaget ansvarar för att eventuella underleverantörer som utför uppgifter som omfattas av IP-regelverket
får information om kraven i det aktuella IP-regelverket och att de förbinder sig att följa reglerna. Företaget är
medvetet om att inhyrda tjänster kan komma att kontrolleras.
Företaget accepterar stickprovsrevisioner.
Företaget accepterar att oannonserade revisioner kan genomföras om Kiwa bedömer att det finns skäl för
detta.
Företaget är skyldigheten att underlätta stickprovsrevisionernas genomförande.
Företaget godkänner att Kiwa årligen rapporterar in uppgifter om den anmälda verksamheten till Sigill Kvalitetssystem AB. När uppgifterna används för statistisk redovisning avidentifieras de.
Företaget accepterar att årligen erlägga gällande avgift för leverantörsbedömningen till Sigill Kvalitetssystem
AB.
Företaget godkänner att Sigill Kvalitetssystem AB under lösenordskyddad inloggning på Internet publicerar
godkända, avstängda eller uteslutna företag. Information är endast tillgänglig för Företagets kunder.
Om anmälan gäller återinträde efter uteslutning ansvarar sökanden för att det går att redovisa hur det säkerställts att produkter inte sålts med hänvisning till IP under tiden för uteslutningen.
Ovanstående villkor godkänns.

Ort _____________________den _______ ____ ____

____________________________________________________
Underskrift av behörig(a) firmatecknare

_____________________________________________________
Namnförtydligande

