
 نمونه توافقنامه سطح خدمت

 "انشعاب آب یقرارداد تیرظرفییتغ"توافقنامه سطح خدمت 

 .مقدمه 1

 انشعابظرفیت قراردادی  ریی, هزينه و ساير شرايط و ضوابط جهت تغ الزمرساني نحوه ارائه خدمت و مدت زمان طالع ا توافقنامه: اهداف

 به متقاضي مي باشد. آب

ارائه  مدارک براساس رمسکونيیغ الکام یقرارداد تیافزايش يا کاهش ظرف انشعاب آب: یقرارداد تیرظرفییخدمت تغ تعريف

 (اتيینامه عمل نیآئ ۴-۱۹با رعايت مفاد بند  )شده

قرار مي  رندهیگ خدمت اریدر اخت یریگیبه نام شماره پ اطالعاتيپس از ثبت درخواست ، قلم  :رندهیگ با خدمت التانجام تعام نحوه

 تیرظرفییزير بخش تغ انتخابخدمت و زیکه تا پايان فرآيند دريافت خدمت , بواسطه آن خدمت با ورود به پورتال شرکت و بخش م ردیگ

 از مراحل و شرايط درخواست خود آگاه شود. تواند مي رندهی, گ واگذاری انشعابانشعاب آب در بخش خدمات پس از  یقرارداد

 .ردیصورت مي گ یو مراجعه حضور امکیپ کي،یالکترون یبا روش درگاهها دهي گزارش

 انجام مي پذيرد. تراکنشيبصورت تعاملي و البرزاستان  ضالبو مامورين شرکت آب و فا (مشترک يا متقاضي  )توسط کاربران نيیبازب

 (اجرای توافقنامه  اليلد).هدف 2

 کند. مشخص مي لزوم سازماني را در صورت یتهاینظارت و مسئول یسطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت، روشها ه،یانیاين ب 

 هدف 

 .شود به مشتريان ارائه تیفیبا ک البرزاستان ضالب توسط شرکت آب و فاانشعاب آب  یقرارداد تیرظرفییتغخدمت   -

با شرکت  نیماب في یبعد التسهولت در تعام وانشعاب آب  یقرارداد تیرظرفییخدمت تغ فیافزايش آگاهي مشتريان از کم و ک  -

 البرز استان البآب و فاض

 .مسئولیت ها 3

را ارائه  خدمت دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح اجازه مي البرز استان  ضالبو مقرراتي را که به شرکت آب وفا نیبخش، قوان اين

 خدمت دارد. متقاضيقانوني در قبال شهروند تیمیشود که دستگاه چه مسئول انیبه صورت شفاف ب نیکند، مستند میکند. همچن

 است. شده داده حیروند ارائه خدمت و تعريف آن توض ضالبآب و فا یشرکت ها اتيینامه عمل نیآي ۴-58بر اساس مفاد بند   -

 یبردار بهرهايجاد و ی فهی، وظضالبآب و فا یشرکت ها لیبه استناد ماده يک قانون تشک البرزاستان الب شرکت آب و فاض  -

هر  یقانوني شهرها محدوده شهرها در داخل البفاض هیو انتقال و تصف یجمع آور نیو همچن یمربوط به توزيع آب شهر ساتیتاس

 استان را بر عهده دارد.

 

 و دستگاه اجرايي : رندهیگ متقابل خدمت تعهدات



مراجعه  /شخوانیپ دفتر /کيیخدمات الکترون یدريافت اين مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طريق سامانه  رندهیخدمت گ  -

 اين دستگاه ارائه نمايد. یتابعه  یبه واحدها یحضور ی

موعد مقرر که  درفرمها و تحويل آنها به اين سازمان، متقاضي نتواند لیاين خدمت و تکم یها پس از پرداخت هزينه کهیدر صورت  -

ارا ئه شده به  یخدمات ادار هزينه میباشد مجوز خود را دريافت نمايد، شرکت آبفا مجاز به ابطال خدمت و دريافت یروز کار ۴

مورد عمل در زمان جديد  یبراساس تعرفه ها خدمت ی، هزينه  رندهیخدمت گ یبعد یمي باشد. بديهي است در مراجعه  یمشتر

 محاسبه و دريافت خواهد شد.

و ارئه خدمت  ها ، بررسي شرايط فني ، دريافت هزينه طالعاتيا الممسئول دريافت مدارک و اق البرزاستان  ضالبشرکت آب و فا  -

 در کمترين زمان ممکن مي باشد

تعهدات  انجام، پرداخت هزينه ها ، ايجاد شرايط انجام خدمت در محل و اقالم اطالعاتيارائه مدارک و  تیمسئول رندهیخدمت گ  -

 را بر عهده دارد.ضالب و مقررات داخلي شرکت آب و فا نیآتي برابر با قوان

 تعداددريافت خدمت, یاز زمان انجام خدمت، ,هزينه ها نیکافي و آگاهي مشترک العاتارائه اط یبرا : "خدمت  طالعاتا " -

پورتال شرکت به آدرس  یبرو خدمت اتیجزئ هیدسترسي به خدمت و کل یمتقاضي، نحوه دسترسي و زمانها یمرتبه مراجعه حضور

www.abfa-alborz.ir بايستي با مراجعه به اين  رندهیو خدمت گ است دستگاه ذکر شده یو متعهدانه از سو قیبه صورت دق

 بخش از خدمت مورد درخواست آگاهي کافي بدست آورد.

ايجاد  مشترکشرکت و متقاضي يا نیب اختالفاتي که یدر تمام موارد ضالبآب و فا یشرکت ها اتيینامه عمل نیآي 3-2طبق بند   -

مي شود  نییتع رویتوسط وزير ن کهخواهد بود یسه نفره ا یبا شورا تیمشترک يا متقاضي، حکم نیشود ، بر اساس قرارداد منعقده ب

 نمايند. مراجعهمذکور یمي توانند قبل از احاله موضوع به مراجع قضايي ، به شورا نیو طرف

 ها ها و پرداخت .هزينه 4

 بخشنامه و ضوابط ابالغي از سوی شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور خواهد بود .ها و پرداختها مطابق  مربوط به هزينه توافقات

 .دوره ی عملکرد 5

مديره و  تیه سیرئ یصالح و تحت امضا ذی یسازمانها یجديد از سو یبحشنامه ها ابالغو  یثانو العاين توافقنامه سطح خدمت تا اط -

 اعتبار دارد. فاضالبمل شرکت آب و مديرعا

 پابرجا خواهد بود. توافق باشد.اين نیفي ماب یو مقررات موضوعه و قراردادها نیتا زماني که مشترک پايبند به تعهدات خود مطابق با قوان-

 .خاتمه توافقنامه 6

 خاتمه توافقنامه مطابق با شرايط ذکر شده در دوره عملکرد مي باشد.-


