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تفاهم نامه
اين قرارداد بين شركت آب و فاضالب استان لرستان بنمايندگي آقاي ................................رئيس
هيئت مديره و مدير عامل كه از اين به بعد اختصاراً «شركت» ناميده ميشود از يكطرف و
دفتر ......................بشماره ثبت ..................بنمايندگي  .............................كه از اين به بعد اختصاراً
«دفتر» ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد گرديد.
ماده  )1موضوع قرارداد:

قرارداد براي ارائه خدماتي كه در اين فصل بشرح ذيل فهرست شده است به دفتر واگذار شده و ارائه
هرگونه خدمات ديگربا اعالم موافقت كتبي شركت خواهد بود.
 -1صدور قبض المثني
-2قرائت تكي
 -3صدور قبوض گروهي(چاپگر)
 -4پاسخگويي به استعالمات
 -5تغييرنام
 -6پاسخگويي به اعتراضات (درخواست تست(يک هفته)-بررسي اشتباهات قرائت كنتور(يک هفته)-
درخواست تسويه-قرائت مشترك-ارائه سوابق مصرف انشعاب به مشترك-ارائه مستندات محاسبات به
معترضين-تكميل فرم اصالح قبوض آب بهاء -تكميل فرم تاخيرات در نصب انشعابات و تعويض كنتور)
 -7تكميل فرم درخواست انشعاب آب و فاضالب و مراحل تكميل تا عقد قرارداد واگذاري انشعابات.
 -8اسكن مدارك مورد نياز واگذاري انشعاب آب و فاضالب بر اساس فرمت مورد نياز شركت.
 -9بابت پرداخت قبوض مصرفي هر فيش مبلغ
ماده  )2مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

حقالسهم دفتر به ازاء خدمات ارائه شده مندرج در ماده  1قرارداد بشرح تعرفه اعالمي شركت ميباشد كه
به تاييد كارگروه استاني رسيده است.
ماده  ) 3مدت قرارداد :
مدت قرارداد از مورخ  ............لغايت  ................به مدت  .............روز .
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تعهدات دفتر :

 -1دفتر و كاركنان آن موظفند در دورههاي آموزشي برگزار شده از سوي شركت حضور يافته و گواهي
گذراندن دوره را از واحدهاي آموزش شركت دريافت نمايند.
 -2دفتر موظف است يک نسخه كامل از دستورالعملها ،بخشنامهها ،آئيننامهها و فهرست تعرفههي ابالغي
از طرف كارفرما را در محل دفتر بصورت مرتب نگهداري نمايند و عنداللزوم به كاركنان تحت سرپرستي
كه عوامل اجرايي دفتر ميباشند آموزش داده و بر اجراي صحيح و دقيق آنها مراقبت و نظارت كامل معمول
دارد.
 -3دفتر مكلف است نسبت به نصب آخرين تعرفههاي خدمات در محل دفتر در مقابل ديد مراجعين و
مشتركين اقدام نمايد.
 -4دفتر موظف به همكاري الزم با بازرسان اعزامي از سوي شركت و ساير مراجع قانوني و نظارتي حسب
مورد ،پس از ارائه كارت شناسايي ميباشد.
 -5دفتر متعهد است خدمات رايگان اعالم شده شركت را بدون اخذ وجه از مشتركين و بر مبناي
حقالزحمه تعيين شده به انجام برساند.
 -6دفتر مكلف است حداكثر ظرف  5روز پس از انعقاد قرارداد فعاليت خود را آغاز نمايد ،مگر اينكه از
سوي شركت تاريخ ديگري تعيين گردد.
 -7در صورت فسخ قرارداد و از تاريخ ابال غ آن ،دفتر مكلف است از ارائه هرگونه فعاليت جديد
خودداري و ظرف مدت حداكثر دو ماه كليه تعهدات معوقه خود را انجام دهد.
 -8دفتر در صورت تصميم به انصراف از ادامه فعاليت ،مكلف است تقاضاي انصراف را حداقل  3ماه قبل
از زمان انقضاي مدت قرارداد به شركت و كارگروه استاني ارسال نمايد.
 -9دفتر مكلف است مطابق با ساعات كاري رسمي اعالم شده از سوي كارگروه استاني خدمات موضوع
اين قرارداد را به مراجعين و مشتركين ارائه دهد.
*تبصره :دفتر موظف است برنامه ساعت كاري خدمات قابل ارائه را بطور مناسب و مطلوب در محل قابل
رويت براي مشتركين و مشتريان الصاق نمايد.
 -11دفتر و كاركنان وي مكلف به رعايت شئون اسالمي و اداري و مقررات طرح تكريم ارباب رجوع
ميباشند.
 -11دفتر در صورت انصراف از ادامه فعاليت و يا اخراج كاركنان آموزش ديده بدون موافقت شركت،
مكلف است هزينههاي آموزشي اعالم شده از سوي شركت را پرداخت نمايد.
 -12دريافت وجوه بيش از تعرفههاي اعالم شده تخلف محسوب ميگردد.
 -13ارائه رسيد از سوي دفتر به متقاضيان خدمات در ازاي وجه از آنها الزامي است.
 -14دفتر موظف است نسبت به ارائه گزارشهاي مالي مبني بر ميزان خدمات ارئه شده و
درآمدهاي حاصله و همچنين تكميل فرمهاي اطالعاتي مطابق دستورالعملهاي صادره از سوي شركت
حداكثر تا پنجم ماه بعد اقدام نمايد.
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 -15تهيه وسايل نقليه و ابزار كار به عهده پيمانكار است و خسارت

ناشي از حوادث احتمال اجراي كار

نيز به عهده پيمانكار است .
 -16در صورتي كه امكان ادامه فعاليت دفتر در مكان قبلي ميسر نباشد ،دفتر ميتواند داليل توجيهي خود
رابه شركت و كارگروه استاني منعكس نمايد وشركت با هماهنگي كارگروه پس از بررسي نظر نهايي خود
را براي تغيير مكان اعالم خواهند كرد.
-17دفتر و كاركنان وي ميبايست در مصرف اوراق و فرمهاي مربوطه كه از جانب شركت به وي تحويل
مي گردد نهايت صرفه جويي را بعمل آورده و از استفاده آنها در غير از خدمات تعيين شده اكيداً خودداري
نمايد .در صورت مشاهده تخلف دفتر موظف به جبران خسارتهاي مالي برابر نظر شركت ميباشد.
*تبصره :در صورت فسخ قرارداد ،دفتر موظف است نسبت به عودت اوراق و فرمهاي در دسترس به
شركت اقدام نمايد.
 -18دفتر مكلف است قوانين و مقررات عمومي كشور را دقيقاً رعايت نمايد
 -19دفتر مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات جاري از قبيل قانون كار ،تامين اجتماعي،بيمه ،حفاظت و
ايمني و بهداشت محيط كار مخصوصاً كاركنان خود ميباشد
 -21در صورت غيبت هريک از پرسنل ،دفتر مكلف به تامين نيروي آموزش ديده بعنوان جايگزين
ميباشد ،بنحوي كه به فعاليتهاي جاري دفتر صدمهاي وارد نشود.
 -21دفتر مكلف است آدرس ،شماره تلفن و شماره نمابر و آدرس الكترونيكي دبيرخانه كار گروه استاني،
شركت و سازمان را بطريقي كه توسط كارگروه استاني تعيين ميشود براي دريافت شكايات و پيشنهادات
در محل مناسب نصب و در معرض رويت مراجعين و مشتركين قرار داده و روي سربرگ دفتر نيز چاپ
نمايد.
 -22دفتر حق انتقال و يا واگذاري موضوع قرارداد را بغير كالً يا جزئاً تحت هيچ يک از عناوين حقوق(از
قبيل بيع ،صلح ،كالت) را ندارد و در صورت تخلف دفتر از اين تكليف  ،شركت ضمن فسخ قرارداد  ،برابر
مفاد قرارداد اقدام خواهد كرد.
 -23دفتر موظف است در خدماتي كه متقاضي به عنوان مشترك شركت آب و فاضالب استان لرستان به
دفتر مراجعه مي كند و راساً يا از طريق وكيل يا نماينده قانوني درخواست ارائه خدمت مينمايد ،ميبايست
كارت شناسايي معتبري را با رعايت بندهاي ذيل از متقاضي مطالبه نمايد .
*كارت شناسايي معتبر عبارتند از  :كارت ملي ،شناسنامه ،گواهينامه و كارت پايان خدمت.
* كارتهاي اقامت موقت داراي اعتبار صادره از سوي اداره كل اتباع بيگانه وزارت كشور.
* از نماينده قانوني اشخاص حقوقي صرفاً حكم مراجع قضايي در ارتباط با سمت وي

پذيرفته ميشود.

* ارائه اصل وكالتنامه رسمي از سوي وكيل.
* از نماينده قانوني اشخاص حقوقي و نهادهاي دولتي وابسته صرفاً نامه نمايندگي رسمي برابر اساسنامه با
ارائه روزنامه رسمي يا ضوابط نهاد صادر كننده پذيرفته ميشود.
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* در صورت فوت مشترك ،تصوير برابر اصل شده گواهي انحصار وراثت و پرداخت ماليات بر ارث و
اصل وكالت نامه كليه وراث ،جهت انجام خدمت ضروري است.
* چنانچه پيمانكار بدون دليل موجه و قابل قبول  ،كار مورد پيمان را متوقف نمايد ويا در موعد و مدت
مقرر انجام ننمايد  ،كارفرما مجاز است ضمن مطالبه ي  %11از موضوع قرارداد به عنوان جريمه ديركرد
نسبت به فسخ قرارداد اقدام و كار را به شركت ديگري واگذار نمايد .
* پرداخت كليه كسورات قانوني مانند ماليات  ،بيمه و غيره به عهده پيمانكار بوده ودر پايان قرارداد مي
بايست نسبت به اخذ مفاصاحساب از سازمان تاءمين اجتماعي اقدام نمايد .
* كارفرما مي بايست با هماهنگي كارگروه استاني دفاتر پيشخوان دولت و با اعالم قبلي (حداكثر  2ماه قبل
از پايان قرارداد ) .
* پيمانكار هيچ گونه رابطه استخدامي با كارفرما ندارد .
ماده  )4تعهدات شركت:

-1شركت موظف است با استقرار سيستم نظارتي بر مجموعه امور دفتر در حوزه تخصصي خود نظارت
مستمر داشته و دفتر مكلف به همكاري با وي ميباشد.
 -2شركت مكلف است شكايات واصله از شاكيان و مشتركين را جهت بررسي به دبيرخانه كارگروه
استاني و دفتر منعكس نمايد.
-4شركت مكلف است يک نسخه از قرارداد منعقده بين خود و دفتر را به كارگروه استاني براي اقدامات
بعدي ارسال نمايد.
 -5شركت موظف است آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي ،فرمهاي اطالعاتي ،اداري و نرم افزار مورد
نياز را به دفتر تحويل نمايد.
 -6شركت موظف است در خصوص آموزش دفتر و كاركنان وي در شروع فعاليتها و همچنين كاركنان
جايگزين شده اقدام الزم را بعمل آورد.
 -7شركت موظف است تعرفههاي جديد و هرگونه تغيييرات بعدي اعالم شده از سوي كارگروه استاني و
شركت آبفا كشور را قبل از تاريخ اجرا به دفتر منعكس نمايد.
 -8شركت موظف است دستورالعملهاي جديد و يا اصالحي مرتبط با گردش كار مالي ،فني و تخصصي
دفتر را جهت اجرا به دفتر ابالغ نمايد.
 -9دستورالعملهاي مرتبط با گردش كار مالي ،فني و تخصصي و اجرايي و تعرفه ها و حقالسهم ،توسط
شركت به دفتر ابالغ خواهد شد.
 -11شركت موظف است پيشنهادات واصله از دفتر را مورد بررسي قرار داده و در صورتيكه در چارچوب
دستورالعملهاي اجرايي باشد حسب مورد اقدام و ساير موارد را به كارگروه استاني و سازمان منعكس كند.

4

ماده  )5تضامين و ضمانتنامهها:

-1تضامين و ضمانتنامه ها برابر تفاهم نامه معاونت توسعه نيروي انساني رئيس جمهور با بيمه معلم مي باشد .
لذا دفاتر مكلفند تصاوير برابر اصل شده كه توسط انجمن صنفي دفاتر بيمه نامه معلم تأييد شده به شركت
آب و فاضالب استان لرستان ارائه نمايند .
ماده  )7حوادث قهريه(فورس ماژور):

هيچگونه عذري براي تاخير يا عدم انجام خدمات موضوع قرارداد به(استثناي حوادث قهريه) مورد قبول
طرفين نبود ه و در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و تاثيرگذار در اجراي تعهدات دفتر و شركت ،شركت
آبفاي كشور و كارگروه استاني مرجع حل و فصل موارد خواهند بود.
*تبصره :حوادث قهريه عبارتند از :جنگ ،شورش ،زلزله ،آتش سوزي ،سيل ،شيوع بيماري مسري و
اعتصاب عمومي كه خارج از كنترل و اراده طرفين قرارداد است.
ماده  )8نمايندگي و نظارت بر اجراي قرارداد:

نمايندگان شركت در اجراي قرارداد ،اشخاص معرفي شده توسط وي ميباشند كه بر انجام تعهدات دفتر
نظارت خواهند داشت و دفتر مكلف به همكاري با آنان خواهد بود.
*تبصره :نمايندگان كارگروه استاني و شركت مهندسي آب و فاضالب كشور نيز ميتوانند با ارائه كارت
شناسايي ومعرفي نامه بر اجراي تعهدات دفتر نظارت داشته باشند .و دفتر بايستي با آنها همكاري نمايد.
*تبصره :هرگونه اختالف راجع به مفاد قرارداد و ضمائم آن حتيالمقدور از طريق مذاكره بين طرفين حل
و فصل ميگردد و در صورت عدم حل اختالف از اين طريق ،مراتب به كارگروه استاني ارجاع ،و برابر
آئين نامه مربوطه اقدام خواهد شد .در هرصورت نظر شركت مهندسي آب و فاضالب كشور براي طرفين
الزماالجرا ء خواهد بود .بديهي است بروز اختالف مانع انجام تعهدات قراردادي دفتر
نميباشد و وي مكلف است برابر مفاد قرارداد به تعهدات خود عمل نمايد.
تبصره  :افزايش يا كاهش مدت و مبلغ و مقدار قرارداد به ميزان  %25با توافق طرفين بال مانع است .
تبصره  :پيمانكار بدينوسيله اعالم مي دارد مشمول ممنوعيت قوانين كشور ايران و نيز مصوب 22دي ماه
 ( 1377دوم ژانويه  ) 1959نمي باشد  .ضمناً اعالم مي دارد كه ظرف مدت قرارداد هيچ يک از اشخاصي را
كه به موجب ممنوعيت قانوني مذكور ممنوع از مداخله بوده در اين قرارداد ذينفع نخواهد كرد  .و همچنين
اعالم مي دارد كه كليه مقررات به منسوبين  ،مامورين رسمي كارفرما و آنچه كه مربوط به منسوبين ،
صاحبان سهام شركت است رعايت و محفوظ خواهد داشت  .در صورتي كه خالف اعالم فوق ثابت گردد،
كارفرما مي تواند اين قرارداد را فسخ و زماني را كه از فسخ قرارداد وارد شده از محل ضمانت نامه و
مطالبات پيمانكار جبران نمايد .
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