توافقنامه سطح خدمت "ارزیابی و تعیین صالحیت پیمانکاران حوزه فاضالب"
 -1مقدمه
در راستای سیاستهای دولت و اصل  44قانون اساسی و سیاستهای وزارت نیرو در امر برونسپاری خدمات بهرهبرداری و
نگهداری از تأسیسات به بخش غیردولتی و سایر الزامات قانونی با هدف ایجاد ظرفیت در بخش غیردولتی و آمادهسازی
بسترهای الزم برای ورود بخش خصوصی در انجام خدمات مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداشت تأسیسات فاضالب ،طی
فرآیند ارزشیابی توان مدیریتی ،تخصصی و تشکیالتی شركت متقاضی تشخیص صالحیت ،بر اساس آییننامه ارزیابی گردیده
و در صورت احراز شرایط الزم ،حسب مورد «گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمعآوری
فاضالب» و یا «گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیهخانههای فاضالب» به شركت اعطا میشود .شركت
مهندسی آب و فاضالب كشور به منظور بهبود مستمر ارائه خدمات و فرایندهای كاری و رفتار مسئوالنه با پیمانکاران ساز و
كارهای مناسب را از طریق سامانه ارزشیابی پیمانکاران حوزه آب و فاضالب در نظر گرفته است.

 -2هدف
هدف از این توافقتنامه سطح خدمت ارائه با كیفیت خدمت ارائه شده توسط شركت مهندسی آب و فاضالب كشور ،كیفیت
تحویل خدمت "ارزیابی و تعیین صالحیت پیمانکاران بهره بردار حوزه فاضالب" برای پیمانکاران بهره بردار در این حوزه
مورد توافق قرار گیرد.
 -3مسئولیت

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور موافقت می كند كه خدمت به ترتیب ذیل ارائه شود:
شركت مهندسی آب و فاضالب كشور دارای مجوز ایجاد و ا جرای سیاستهای صنعت آب و فاضالب برای وزارت نیرو است
كه مستندات آن به شرح ذیل می باشد:


بند (ج) فصل چهارم نظام فنی و اجرایی كشور تصویب نامه شماره /42339ت33497هـ مورخ  1385/4/20هیأت
وزیران



بند (پ) ماده ( )3آییننامه اجرایی بند الف ماده ( )26قانون برگزاری مناقصات تصویب نامه شماره  130890مورخ
 1383/11/17مجلس شورای اسالمی

-4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت این خدمت مکلف است مدارک خود را از طریق سامانه ارزیابی پیمانکاران حوزه فاضالب به آدرس
 bpmsapp.nww.co.irبه این دستگاه ارائه نمایند.

موارد مربوط به فرم اطالعات خدمت رسیدگی به پیشنهاد های حوزه آب و فاضالب جهت اطالع رسانی دستگاه در پیوست
(ج) اطالع رسانی گردیده است .
 -5هزینه ها و پرداخت ها

خدمت "ارزیابی و تعیین صالحیت پیمانکاران بهره بردار حوزه فاضالب" به صورت كامالً رایگان در حال انجام است.
 -6دوره عملکرد
این توافقتنامه سطح خدمت بدون تاریخ انقضاء و تحت امضاء معاون آب و آبفای وزارت نیرو اعتباردارد و در صورت ایجاد
تغییرات ،سطح خدمت جدید و یا دوره عملکرد آن اعالم خواهد گردید.
 -7خاتمه توافقنامه
مادامی كه شركت مهندسی آبفای كشور مشغول خدمات رسانی می باشد ،ادامه خواهد داشت.

