توافقنامه سطح خدمت" فروش آب تانکری"
 .1مقدمه

اهداف توافقنامه :اطالع رساني نحوه ارائه خدمت

و تدم

زتدا الزم ،هزينده و سداي شد اي و ضدواط جهد

"فروش

ب

تانکوی" طه تتقاضي تي طاشم.
تعويف خدمت فوش

ب

تانکوی  :ف وش آب سیار از ط يق تانک

نحوه انجام تعامالت با خدمت گيونده :پس از ثب
تي گی د که تا پايا ف آينم درياف

درخواس  ،قلم اطالعاتي طه نام شماره پیگی ي در اختیار خمت

خمت  ،طواسطه آ خمت

طا ورود طه پورتال ش ک

و طخش تیزخمت

گی نمه ق ار

و انتخاب زي طخدش

واگذاري انشعاب فاضالب در طخش واگذاري انشعاب آب و فاضالب ،گی نمه تي توانم از ت احل و ش اي درخواس

خود آگداه

شود.
دهي :طا روش درگاههاي الکت ونیکي ،پیاتک و ت اجعه حضوري صور

نحوه گزار

نحوه بازبيني :توس کارط ا )تشت ک يا تتقاضي ( و تاتورين ش ک

تي گی د.

آب و فاضالب استا ک دستا طصور

تعاتلي و ت اکنشدي

انجام تي پذي د.
.2

هدف )داليل اجرای توافقنامه(

همف از اين توافقناته سطح خمت
ک دستا  ،کیفی

تحويل خمت

اين اس
" فوش

که طه تنظور ارائه طا کیفی
تانکوی " ط اي خمت

ب

اين طیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خمت  ،روشهاي نظار

خمت

آب و فاضالب استا

ارائه شمه توس ش ک

گی نمگا تورد توافق ق ار گی د.
و تسئولیتهاي سازتاني را در صور

لزوم تشخص تي

کنم.
 .3مسئوليت ها

اين طخش ،قوانین و تق راتي را که طه ش ک
خمت

آب و فاضالب استا ک دستا اجازه تي دهم خمت

را ارائه کنم ،تستنم تیکنم .همچنین طه صور

تتقاضي خمت

ارائه شمه در توافقناتده سدطح

شفاف طیا تي شود کده دسدتگاه چده تسدئولی

قدانوني در قبدال شده ونم

دارد.

ط اساس تفاد طنم  4-03آيین ناته عملیاتي ش ک
تحت م نی و رونم ارائه خمت

هاي آب و فاضالب و ش اي عموتي تع فه هاي آب و فاضالب تصوب وزي

و تع يف آ توضیح داده شمه اس .

آب و فاضالب استا ک دستا طه استناد تاده يک قانو تشکیل ش ک

ش ک
تاسیسا

هاي آب و فاضالب ،وظیفه ي ايجاد و طه ه ط داري

ت طوط طه توزيع آب شه ي و همچنین جمع آوري و انتقال و تصفیه فاضالب شه ها در داخل تحموده قانوني شه هاي

استا ک دستا را ط عهمه دارد.
 .4تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي

 خمت

اين تجوز تکلف اس

گی نمه درياف

تمارک خود را تنهدا از ط يدق سداتانه ي خدمتا

پیشخوا  /ت اجعه ي حضوري طه واحمهاي تاطعه ي اين ش ک
 هزينه ي خمت
 ش ک
 خمت
تعهما

ارائه نمايم.
خواهم شم.

ط اساس تع فه هاي تورد عمل در زتا جميم تحاسبه و درياف

آب و فاضالب استا ک دستا تسئول درياف

ارئه خمت

الکت ونیکدي  /دفتد

تمارک و اقالم اطالعاتي ،ط رسي ش اي فني ،درياف

هزينه ها و

در کمت ين زتا تمکن تي طاشم.

گی نمه تسئولی

ارائه تمارک و اقالم اطالعاتي ،پ داخ

آتي ط اط طا قوانین و تق را

 ط اي ارائه اطالعا

داخلي ش ک

هزينه ها ،ايجاد ش اي انجام خمت

آب و فاضالب را ط عهمه دارد.

کافي و آگاهي تشت کین از زتا انجام خمت  ،هزينه هاي درياف

حضوري تتقاضي ،نحوه دست سي و زتانهاي دست سي طه خمت
 www.abfa-kurdistan.irطه صور

در تحل و انجدام

و کلیه جزئیا

خدمت  ،تعدماد ت تبده ت اجعده

خمت

ط وي پورتال ش ک

طه آدرس

دقیق و تتعهمانه از سوي دستگاه ذک شمه اس .

 .5هزينه ها و پرداختها

هزينه قاطل درياف
ش ک

از تتقاضیا اين خمت

طه ازاي ه تورد ثب

توس دفات پیشخوا دول

آطفاي ک دستا  ،تطاطق طا هزينه هاي اعالتي در طخش تیز خمت

پورتال ش ک

درياف

نام در ساي

خمتا

تشت کین

تي گ دد.

 .6دوره ی عملکرد

اين توافقناته سطح خمت

تا اطالع ثانوي و اطالغ طخشناته هاي جميم از سوي سازتانهاي ذيصالح و تح

تمي ه و تمي عاتل ش ک

آب و فاضالب استا ک دستا اعتبار دارد.

تا زتاني که تشت ک پايبنم طه تعهما

خود تطاطق طا قوانین و تق را

خواهم طود.
 .7خاتمه توافقنامه

خاتمه توافقناته تطاطق طا ش اي ذک شمه در دوره عملک د تي طاشم.

اتضاي رئدیس هیئد

توضوعه و ق اردادهاي في تاطین طاشدم ،ايدن توافدق پاط جدا

