توافقنامه سطح خدمت " صورتحساب میان دوره"
 .1مقدمه

اهداف توافقنامه :اطالع رساني نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم ،هزينه و ساير شرايط و ضوابط جهت " صورتحساب میاا
دوره " به متقاضي مي باشد.
تعريف خدمت صورتحساب میا دوره :بررسي صورتحساب میان دوره به درخواست مشترک مطابق با آئین نامه عملیاتي انجاام
مي شود.
نحوه انجام تعامالت با خدمت گیرنده :پس از ثبت درخواست ،قلم اطالعاتي به نام شماره پیگیري در اختیار خدمت گیرنده قرار
مي گیرد که تا پايان فرآيند دريافت خدمت ،بواسطه آن خدمت با ورود به پورتال شرکت و بخش میزخدمت و انتخاب زير بخاش
واگذاري انشعاب فاضالب در بخش واگذاري انشعاب آب و فاضالب ،گیرنده مي تواند از مراحل و شرايط درخواست خود آگااه
شود.
نحوه گزارش دهي :با روش درگاههاي الکترونیکي ،پیامک و مراجعه حضوري صورت مي گیرد.
نحوه بازبیني :توسط کاربران )مشترک يا متقاضي ( و مامورين شرکت آب و فاضالب استان کردستان بصورت تعاملي و تراکنشاي
انجام مي پذيرد.
.2

هدف )داليل اجراي توافقنامه(

هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت آب و فاضالب استان
کردستان ،کیفیت تحويل خدمت " صورتحساب میا دوره " براي خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
اين بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت ،روشهاي نظارت و مسئولیتهاي سازماني را در صورت لزوم مشخص مي
کند.
 .3مسئولیت ها

اين بخش ،قوانین و مقرراتي را که به شرکت آب و فاضالب استان کردستان اجازه مي دهد خدمت ارائه شده در توافقناماه ساطح
خدمت را ارائه کند ،مستند میکند .همچنین به صورت شفاف بیان مي شود کاه دساتگاه چاه مسائولیت قاانوني در قباال شاهروند
متقاضي خدمت دارد.

بر اساس مفاد آيین نامه عملیاتي شرکت هاي آب و فاضالب و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب مصاوب وزيار محتارم
نیرو روند ارائه خدمت و تعريف آن توضیح داده شده است.
شرکت آب و فاضالب استان کردستان به استناد ماده يک قانون تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب ،وظیفه ي ايجاد و بهره برداري
تاسیسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنین جمع آوري و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي
استان کردستان را بر عهده دارد.
 .4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرايي

 خدمت گیرنده دريافت اين مجوز مکلف است مدارک خود را تنهاا از طرياق ساامانه ي خادمات الکترونیکاي  /دفتار
پیشخوان  /مراجعه ي حضوري به واحدهاي تابعه ي اين شرکت ارائه نمايد.
 هزينه ي خدمت براساس تعرفه هاي 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 گیرنده مسئولیت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتي ،پرداخت هزينه ها ،ايجاد شرايط انجام خدمت در محل و انجاام
تعهدات آتي برابر با قوانین و مقررات داخلي شرکت آب و فاضالب را بر عهده دارد.
 براي ارائه اطالعات کافي و آگاهي مشترکین از زمان انجام خدمت ،هزينه هاي دريافت خادمت ،تعاداد مرتباه مراجعاه
حضوري متقاضي ،نحوه دسترسي و زمانهاي دسترسي به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بروي پورتال شرکت به آدرس
 www.abfa-kurdistan.irبه صورت دقیق و متعهدانه از سوي دستگاه ذکر شده است.
 .5هزينه ها و پرداختها

هزينه قابل دريافت از متقاضیان اين خدمت توسط دفاتر پیشخوان دولت به ازاي هر مورد ثبت نام در سايت خدمات مشترکین
شرکت آبفاي کردستان ،مطابق با هزينه هاي اعالمي در بخش میز خدمت پورتال شرکت دريافت مي گردد.
 .6دوره ي عملکرد

اين توافقنامه سطح خدمت تا اطالع ثانوي و ابالغ بخشنامه هاي جديد از سوي سازمانهاي ذيصالح و تحت امضاي رئایس هیئات
مديره و مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان اعتبار دارد.
تا زماني که مشترک پايبند به تعهدات خود مطابق با قوانین و مقررات موضوعه و قراردادهاي في مابین باشاد ،ايان توافاق پابرجاا
خواهد بود.
 .7خاتمه توافقنامه

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

