توافقنامه سطح خدمت "واگذاري انشعاب فاضالب"
.1مقدمه
اهداف توافقنبمه :اعالع سسبًي ًحَُ اسائِ خذهت ٍ هذت صهبى الصمّ ,ضيٌِ ٍ سبيش ضشايظ ٍ ضَاثظ جْت ٍاگزاسي
اًطؼبة فبضالة ثِ هتقبضي هي ثبضذ.
تعزيف خدمت واگذاري انشعبة فبضالة :فشاّن ثَدى اهکبى تخلیِ ٍ دفغ فبضالة ثِ ضجکِ جوغ آٍسي ػوَهي فبضالة ثِ
تٌبست هػشف آة ٍ ظشفیت هقشس ٍ هطخػبت تَافق ضذُ دس قشاسداد ثشقشاسي اًطؼبة فبضالة اػن اص ايٌکِ هطتشک اص ايي
ظشفیت استفبدُ ًوبيذ يب ًٌوبيذ.
نحوه انجبم تعبمالت بب خدمت گيزنده :پس اص ثجت دسخَاست ،قلن اعالػبتي ثِ ًبم ضوبسُ پیگیشي دس اختیبس خذهت گیشًذُ
قشاس هي گیشد کِ تبپبيبى فشآيٌذ دسيبفت خذهت  ,ثَاسغِ آى خذهت ثب ٍسٍد ثِ پَستبل ضشکت ٍ ثخص هیض خذهت ٍ اًتخبة صيش
ثخص ٍاگزاسي اًطؼبة فبضالة دس ثخص ٍاگزاسي اًطؼبة آة ٍ فبضالة  ,گیشًذُ هي تَاًذ اص هشاحل ٍ ضشايظ دسخَاست خَد
آگبُ ضَد.
گشارش دهي ثب سٍش دسگبّْبي الکتشًٍیکي ،پیبهک ٍ هشاجؼِ حضَسي غَست هي گیشد.
ببسبيني تَسظ کبسثشاى(هطتشک يب هتقبضي ) ٍ هبهَسيي ضشکت آة ٍ فبضالة استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسي ثػَست تؼبهلي ٍ
تشاکٌطي اًجبم هي پزيشد.
.2هدف(داليل اجزاي توافقنبمه)
•ايي ثیبًیِ ،سغح تَافق دٍ جبًجِ دس خػَظ ايي خذهت ،سٍضْبي ًظبست ٍ هسئَلیتْبي سبصهبًي سا دس غَست لضٍم هطخع
هیکٌذ.
•ّذف
خذهت ٍاگزاسي اًطؼبة فبضالة تَسظ ضشکت آة ٍ فبضالة استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسي ثب کیفیت ثِ هطتشيبى تحَيل ضَد.
افضايص آگبّي هطتشيبى اص کن ٍ کیف خذهت ٍاگزاسي اًطؼبة فبضالة ٍ سَْلت دس تؼبهالت ثؼذي في هبثیي ثب ضشکت آة ٍ
فبضالة استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسي
.3مسئوليت هب
ايي ثخص ،قَاًیي ٍ هقشساتي سا کِ ثِ ضشکت آة ٍفبضالة استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسي اجبصُ هیذّذ خذهت اسائِ ضذُ دس
تَافقٌبهِ سغح خذهت سا اسائِ کٌذ ،هستٌذ هیکٌذّ .وچٌیي ثِ غَست ضفبف ثیبى هیطَد کِ دستگبُ چِ هسئَلیت قبًًَي دس
قجبل ضْشًٍذ هتقبضي خذهت داسد.

•ثش اسبس هفبد ثٌذ 4-32الي 4-32آيیي ًبهِ ػولیبتي ضشکت ّبي آة ٍ فبضالة سًٍذ اسائِ خذهت ٍ تؼشيف آى تَضیح دادُ
ضذُ است.
•ضشکت آة ٍ فبضالة استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسي ثِ استٌبد هبدُ يک قبًَى تطکیل ضشکت ّبي آة ٍ فبضالةٍ ،ظیفِي
ايجبد ٍ ثْشُ ثشداسي تبسیسبت هشثَط ثِ تَصيغ آة ضْشي ٍ ّوچٌیي جوغ آٍسي ٍ اًتقبل ٍ تػفیِ فبضالة ضْشّب دس داخل
هحذٍدُ قبًًَي ضْشّبي ّش استبى سا ثش ػْذُ داسد.
تعهدات متقببل خدمت گيزنده و دستگبه اجزايي :
•خذهت گیشًذُ دسيبفت ايي هجَص هکلف است هذاسک خَد سا تٌْب اص عشيق سبهبًِي خذهبت الکتشًٍیکي /پست /دفتش
پیطخَاى /هشاجؼِي حضَسي ثِ ٍاحذّبي تبثؼِ ي ايي دستگبُ اسائِ ًوبيذ.
•دس غَستیکِ پس اص پشداخت ّضيٌِ ّبي ايي خذهت ٍ تکویل فشهْب ٍ تحَيل آًْب ثِ ايي سبصهبى ،هتقبضي ًتَاًذ دس هَػذ
هقشس کِ 4سٍص کبسي هیجبضذ هجَص خَد سا دسيبفت ًوبيذ ،ضشکت آثفب هجبص ثِ اثغبل خذهت ٍ دسيبفت ّضيٌِ خذهبت اداسي اسائِ
ضذُ ثِ هطتشي هيثبضذ .ثذيْي است دس هشاجؼِي ثؼذي خذهت گیشًذُّ ،ضيٌِي خذهت ثشاسبس تؼشفِ ّبي هَسد ػول دس
صهبى جذيذ هحبسجِ ٍ دسيبفت خَاّذ ضذ.
•ضشکت آة ٍ فبضالة استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسي هسئَل دسيبفت هذاسک ٍ اقالم اعالػبتي  ،ثشسسي ضشايظ فٌي  ،دسيبفت
ّضيٌِ ّب ٍ اسئِ خذهت دس کوتشيي صهبى هوکي هي ثبضذ
•خذهت گیشًذُ هسئَلیت اسائِ هذاسک ٍ اقالم اعالػبتي ،پشداخت ّضيٌِ ّب ،ايجبد ضشايظ اًجبم خذهت دس هحل ٍ اًجبم
تؼْذات آتي ثشاثش ثب قَاًیي ٍ هقشسات داخلي ضشکت آة ٍ فبضالة سا ثش ػْذُ داسد.
•"اطالعبت خدمت" :ثشاي اسائِ اعالػبت کبفي ٍ آگبّي هطتشکیي اص صهبى اًجبم خذهتّ ،ضيٌِّبي دسيبفت خذهت ،تؼذاد
هشتجِ هشاجؼِ حضَسي هتقبضيً ،حَُ دستشسي ٍ صهبًْبي دستشسي ثِ خذهت ٍ کلیِ جضئیبت خذهت ثشٍي پَستبل
ضشکت ثِ آدسس  https://www.abfa-chb.irثِ غَست دقیق ٍ هتؼْذاًِ اص سَي دستگبُ رکش ضذُ است ٍ خذهت
گیشًذُ ثبيستي ثب هشاجؼِ ثِ ايي ثخص اص خذهت هَسد دسخَاست آگبّي کبفي ثذست آٍسد.
عجق ثٌذ  2-3آيیي ًبهِ ػولیبتي ضشکت ّبي آة ٍ فبضالة دس توبم هَاسدي کِ اختالفي ثیي ضشکت ٍ هتقبضي يب هطتشک
ايجبد ضَد ،ثشاسبس قشاسداد هٌؼقذُ ثیي هطتشک يب هتقبضي ،حک ویت ثب ضَساي سِ ًفشُ اي خَاّذ ثَد کِ تَسظ ٍصيش ًیشٍ
تؼییي هي ضَد ٍ عشفیي هي تَاًٌذ قجل اص احبلِ هَضَع ثِ هشاجغ قضبيي ،ثِ ضَساي هزکَس هشاجؼِ ًوبيٌذ.
ّ .4ضيٌِ ّب ٍ پشداختْب
تَافقبت هشثَط ثِ ّضيٌِ ّب ٍ پشداختْب هغبثق ثب ّضيٌِ ّبي اػالهي دس ثخص هیض خذهت[ٍاگزاسي اًطؼبة فبضالة] اعالع
سسبًي دس پَستبل ضشکت ثِ آدسس  https://www.abfa-chb.irهطخع ضذُ است .
.5دوره ي عملکزد

•ايي تَافقٌبهِ سغح خذهت تب اعالع ثبًَي ٍ اثالؽ ثحطٌبهِّبي جذيذ اص سَي سبصهبًْبي ريػالح ٍ تحت اهضبي سئیس
ّیت هذيشُ ٍ هذيشػبهل ضشکت آة ٍ فبضالة اػتجبس داسد.
•تب صهبًي کِ هطتشک پبيجٌذ ثِ تؼْذات خَد هغبثق ثب قَاًیي ٍ هقشسات هَضَػِ ٍ قشاسدادّبي في هبثیي ثبضذ .ايي تَافق
پبثشجب خَاّذ ثَد.
.6خبتمه توافقنبمه
•خبتوِ تَافقٌبهِ هغبثق ثب ضشايظ رکش ضذُ دس دٍسُ ػولکشد هي ثبضذ

