توافقنامه سطح خدمت" آزمایش کنتور آب"
 .1مقدمه

اهداف توافقنامه :اطالع رساني نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم ،هزينه و ساير شرايط و ضوابط جهت "آزمایش کنتوو آ
" به متقاضي مي باشد.
تعریف خدمت آزمایش کنتو آ  :بررسي صحت عملکرد کنتور پس از درخواست مشترک و پرداخت هزينه های مربوطه
نحوه انجام تعامالت با خدمت گيرنده :پس از ثبت درخواست ،قلم اطالعاتي به نام شماره پيگيری در اختيار خدمت گيرنده قرار
مي گيرد که تا پايان فرآيند دريافت خدمت ،بواسطه آن خدمت با ورود به پورتال شرکت و بخش ميزخدمت و انتخاب زير بخشش
واگذاری انشعاب فاضالب در بخش واگذاری انشعاب آب و فاضالب ،گيرنده مي تواند از مراحل و شرايط درخواست خود آگشاه
شود.
نحوه گزا ش دهي :با روش درگاههای الکترونيکي ،پيامک و مراجعه حضوری صورت مي گيرد.
نحوه بازبيني :توسط کاربران )مشترک يا متقاضي ( و مامورين شرکت آب و فاضالب استان کردستان بصورت تعاملي و تراکنششي
انجام مي پذيرد.
.2

هدف )دالیل اجراي توافقنامه(

هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است که به منظور ارائه با کيفيت خدمت ارائه شده توسط شرکت آب و فاضالب استان
کردستان ،کيفيت تحويل خدمت " آزمایش کنتو آ

" برای خدمت گيرندگان مورد توافق قرار گيرد.

اين بيانيه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت ،روشهای نظارت و مسئوليتهای سازماني را در صورت لزوم مشخص مي
کند.
 .3مسئوليت ها

اين بخش ،قوانين و مقرراتي را که به شرکت آب و فاضالب استان کردستان اجازه مي دهد خدمت ارائه شده در توافقنامشه سشطح
خدمت را ارائه کند ،مستند ميکند .همچنين به صورت شفاف بيان مي شود کشه دسشتگاه چشه مسشئوليت قشانوني در قبشال ششهروند
متقاضي خدمت دارد.
بر اساس مفاد بند  6-46آيين نامه عملياتي شرکت های آب و فاضالب و شرايط عمومي تعرفه های آب و فاضالب مصوب وزير
محترم نيرو روند ارائه خدمت و تعريف آن توضيح داده شده است.

شرکت آب و فاضالب استان کردستان به استناد ماده يک قانون تشکيل شرکت های آب و فاضالب ،وظيفه ی ايجاد و بهره برداری
تاسيسات مربوط به توزيع آب شهری و همچنين جمع آوری و انتقال و تصفيه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهای
استان کردستان را بر عهده دارد.
 .4تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرایي

 خدمت گيرنده دريافت اين مجوز مکلف است مدارک خود را تنهشا از طريشق سشامانه ی خشدمات الکترونيکشي  /دفتشر
پيشخوان  /مراجعه ی حضوری به واحدهای تابعه ی اين شرکت ارائه نمايد.
 هزينه ی خدمت براساس تعرفه های مورد عمل در زمان جديد محاسبه و دريافت خواهد شد.
 شرکت آب و فاضالب استان کردستان مسئول دريافت مدارک و اقالم اطالعاتي ،بررسي شرايط فني ،دريافت هزينه ها و
ارئه خدمت در کمترين زمان ممکن مي باشد.
 خدمت گيرنده مسئوليت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتي ،پرداخت هزينه ها ،ايجاد شرايط انجام خدمت در محل و انجشام
تعهدات آتي برابر با قوانين و مقررات داخلي شرکت آب و فاضالب را بر عهده دارد.
 برای ارائه اطالعات کافي و آگاهي مشترکين از زمان انجام خدمت ،هزينه های دريافت خشدمت ،تعشداد مرتبشه مراجعشه
حضوری متقاضي ،نحوه دسترسي و زمانهای دسترسي به خدمت و کليه جزئيات خدمت بروی پورتال شرکت به آدرس
 www.abfa-kurdistan.irبه صورت دقيق و متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است.
 .5هزینه ها و پرداختها

هزينه قابل دريافت از متقاضيان اين خدمت توسط دفاتر پيشخوان دولت به ازای هر مورد ثبت نام در سايت خدمات مشترکين
شرکت آبفای کردستان ،مطابق با هزينه های اعالمي در بخش ميز خدمت پورتال شرکت دريافت مي گردد.
 .6دوره ي عملکرد

اين توافقنامه سطح خدمت تا اطالع ثانوی و ابالغ بخشنامه های جديد از سوی سازمانهای ذيصالح و تحت امضای رئشيس هيئشت
مديره و مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان اعتبار دارد.
تا زماني که مشترک پايبند به تعهدات خود مطابق با قوانين و مقررات موضوعه و قراردادهای في مابين باششد ،ايشن توافشق پابرجشا
خواهد بود.
 .7خاتمه توافقنامه

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

