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پیشخوان دولتدفاترقرارداد

رئیس جمهور محترم  به 18/3/89مورخ  61116/42401قاهنون توسعه حمل و هنقل عمومی و تصمیم هنامه  شماره  ) 1(در اجراي ماده 

مـدیریت  خـدمات    منظور  ایجاد  بسترهاي  الزم  براي کاهش  تصدي  هاي دولت  و اجراي  مواد مـرتبط  در فصـول  دوم و پـنجم  قـاهنون    

آیین هنامه اجرایی  دفاتر  پیشخوان خدمات  دولت  و بخـش عمـومی    ) 2(و کاهش  تقاضاي  سفر با توجه به ماده 24/7/86کشوري  مصوب 

یـک  ع خدمات قابل ارائه توسط دستگاههاي خدمات رساهنی دریاي ساماهندهی سیستم خدمات رساهنی وتجمـــراستدرو همچنین غیر دولتی 

ایـن قـرارداد  ، رهاي غیرضروري ـــت دردسترسی به خدمات وجلوگیري از اتالف منابع وکاهش سفـــبا هدف ایجاد تسیهالت وسهولمحل 

ل بـه عنـوان کارفرمـا از    ـــ مدیرعامرئیس هیئت مـدیره و داراب بیرهنوهندي به هنمایندگی آقاي مهندس ایالم استان بین شرکت آب وفاضالب 

از طرف دیگر ...................................خاهنم /به هنمایندگی آقاي..  ...............: کد .....................وان دولت دفتر خدمات پیشخطرف ویک

.منعقد میگرددبا شرایط ذیلبه عنوان پیماهنکار

موضوع قرارداد: 1ماده
سـایت  وب بـا اسـتفاده از   ایالم شهرتر خدمات ارتباطی درسطح افکلیه داهنجام خدمات بشرح ذیل از طریق ازموضوع قرارداد عبارت است 

www.abfailam.irبه هنشاهنی شرکت آب و فاضالب شهري استان ایالم 

درخواست تغییر هنام-7درخواست تغییر قطر اهنشعاب-4بررسی مجدد قبوض آب بهاءدرخواست -1

مایش  کنتوردرخواست تست و آز-5درخواست اصالح آدرس و کدپستی-2

اعالم شماره کنتور ملک هاي درب بسته-6درخواست  جابجایی کنتور-3

.خدمات واگذار شده  در دفتر پیماهنکار ، توسط کاربـران آموزش دیده  مورد تأییــد کارفرما  به مردم  عرضه خواهد شد:  1تبصره 

مدت قرارداد-2ماده 
.به مدت یکسال شمسی بوده که درصورت توافق طرفین قابل تمدید می باشدغ قرارداد ابالتاریخ  مدت اهنجام قرارداد از

محدوده جغرافیایی–3ماده 
.می باشدایالمشهرمحدوده جغرافیایی این قرارداد در سطح 
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) مبلغ قرارداد(هزینه خدمات –4ماده 
ریال6000هزینه تغییر هنام پروهنده هر مورد  بمبلغ  -1

ریال5000م شماره کنتور ملک    هرمورد بمبلغ هزینه اعال-2

ریال6000هزینه  درخواست اصالح آدرس و کدپستی  هرمورد بمبلغ  -3

ریال6000هزینه  درخواست  تغییر قطر اهنشعاب  هرمورد بمبلغ  -4

ریال6000هزینه درخواست  جابجایی کنتور آب  هر مورد بمبلغ  -5

ریال6000هرمورد بمبلغ هزینه درخواست  تست و آزمایش کنتور آب-6

ریال6000درخواست بررسی  مجدد قبوض آب بهاء و خدمات  دفع فاضالب  هرمورد بمبلغ  -7

.که هزینه هاي فوق الذکر به صورت هنقدي بعنوان کارمزد اهنجام فعالیت توسط دفاتر از مشترك دریافت می گردد

و هنام و هنام خـاهنوادگی مشـترك   -ئه شده شامل شماره اشتراك ، شماره پروهنده هر دفتر خدماتی در پایان هر ماه لیست خدمات ارا: 1تبصره 

.به هنماینده کارفرما تسلیم خواهد هنمودنظیم و ترا وجوه دریافتی سیدربه همراه کاربري آن 

تعهدات طرفین-5ماده 
.ماهنکار قرار دهدرا دراختیار پیمربوط به کلیه خدمات  قابل ارائه و مهرهاي اداري هاي خام فرم موظف است کارفرما-1

.فرم هاي اطالع رساهنی مورد هنیاز را در اختیار پیماهنکار  قرار دهدودستورالعمل هاي اجرایی ،کارفرما می بایست آیین هنامه ها -2

.کارفرما موظف است  آموزش الزم  گردش کار  را  جهت کارکنان معرفی شده از طرف پیماهنکار ارائه هنماید-3

.ف است کلیه تغییرات در آئین هنامه ها و  دستورالعمل ها را قبل از تاریخ اجرا  به پیماهنکار ابالغ و اعالم هنمایدکارفرما موظ-4

.هماهنگی هاي الزم به طرف قرارداد معرفی هنمایداهنجامپیماهنکار موظف است یک هنماینده جهت-5

.رعایت هنمایدرا هنظر کارفرما مراحل گردشکار مورد پیماهنکار موظف است شرایط وضوابط ارائه هرخدمت و-6

پیماهنکار موظف است  تعرفه هاي خدمات قابل ارائه را باتوجه  به آخرین  تغییرات مصوب و یـا ذکـر تـاریخ اجـراي تعیـین شـده        -7

.خدمات دهنده رعایت هنمایدمطابق ابالغیه هاي دستگاه

غیـر اینصـورت برخـورد قـاهنوهنی بـا پیماهنکـار صـورت        پیماهنکار موظف است برابر  هنرخ هاي اعالم شده خدمات ارائـه هنمایـد و در   -8

.خواهد گرفت

.پیماهنکار موظف است در قبال دریافت  هرگوهنه  وجهی از مشتریان  ، رسید دریافت وجه ارائه هنماید-9

حداقل یکی از باهنک هاي تحت هنظارت باهنک مرکـزي جمهـوري اسـالمی    POSپیماهنکار موظف است  هنسبت به هنصب دستگاه -10

.پرداخت  وجوه  مربوط به ارائه خدمات  اقدام هنمایدایران  براي

.را فراهم هنمایديتجهیزات مورد هنیاز سخت افزاره کلیپیماهنکار موظف است -11

.کارفرما موظف است  یک هنفر هنماینده بعنوان رابط  اداري جهت هماهنگ هنمودن  فعالیت ها به پیماهنکار معرفی هنماید-12
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وقت اداري هر هفته به دفتر پیماهنکار مراجعه هنموده و  مستندات مشـترکین را جمـع آوري و   هنماینده کارفرما موظف است در پایان-13

.به امور آب و فاضالب شهر ایالم اهنتقال دهد

.پیماهنکار موظف است ، حداکثر تا یک ماه پس از امضاء قرارداد ، کار اجرایی خود را آغاز هنماید-14

، درخواسـت مـی گـردد   از سـوي  کارفرمـا   ) ي که در قرارداد درج شده است به جز موارد( ارائه خدماتی که به صورت موردي -15

.می بایست با تنظیم الحاقیه  قرارداد اهنجام شود

در صورتیکه مدت  اعتبار  پرواهنه کار پیماهنکار  خاتمه یافته ، تمدید و یا  بعلت  هنقص شرایط آیین هنامه و پیوست هـاي آن و یـا بـه    -16

پرواهنه  دفتر لغو شود طرفین  موظفند برابر قرارداد منعقده  هنسبت  به  تسویه  حساب مالی در کارگروه ،پیماهنکاردلیل  در خواست 

.استاهنی و با حضور هنماینده  کارفرما اقدام کنند

.پیماهنکار موظف به رعایت  شئوهنات اسالمی ، اداري و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع  می باشد-17

.مات قابل ارائه  به همراه تعرفه هاي آهنها را در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان هنصب هنمایدپیماهنکار موظف است  تابلوي خد-18

پیماهنکار موظف به  حفظ و  حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص کارفرما  هنیازمند هنگهـداري و مراقبـت  ویـژه  مـی باشـد و      -19

ي مقررات این بند و در صورت وقوع  بزه ، مراتب از طریق محاکم  در صورت  عدم اجرا. عدم  افشاي آهنها هنزد دیگران  می باشد 

.صالحه قضایی تعقیب خواهد شد

پیماهنکار  موظف به تأمین هنیروي آموزش دیده جایگزین در صورت  غیبت هر یک از کارکنان دفتر که خدمات موضوع قـرارداد  -20

.را ارائه می کند ، می باشد

پیماهنکار موظف به  قراردادن آدرس ، تلفن  ، آدرس الکتروهنیکی  ابالغی کارگروه استاهنی براي دریافت شـکایت هـا و پیشـنهادها    -21

.در معرض رویت مراجعان و مشتریان می باشد

تغییر مدت قرارداد–6ماده 
.بوددرموارد ذیل مدت قرارداد قابل تغییر خواهد

قرارداد9ه موضوع ماده درمورد بروز حوادث قهری-5-1

درصورتیکه زماهنبندي اجراي خدمات موضوع قرارداد تغییر هنماید-5-2

تغییر کند10درصورتیکه مقدار کار طبق ماده -5-3

درمـوارد فـوق   .ی ایجاد شود کـه درمـدت اجـراي کـار مـوثر باشـد       ییا محدودیتهادرصورتی که قواهنین ومقررات جدید وضع و-5-4

تغییرات مدت قرارداد را تعیـین وبـه مـدت قـرارداد اضـافه ویـا از آن کسـر        پیماهنکارا مورد مطالعه قرارداده وبا توافق کارفرما موضوع ر

.خواهدهنمود وبصورت کتبی به پیماهنکار اعالم خواهدشد
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ممنوعیتهاي قاهنوهنی –7ماده 
واصـالحیه  1337دیمـاه  22درقاهنون منع مداخله مصـوب  اعالم می هنماید که مشمول ممنوعیت مندرج"پیماهنکار با امضاء قرارداد رسما

.هاي بعدي آن هنمی باشد

عدم واگذاري قرارداد–8ماده 
پیماهنکار بدون موافقت واجازه کتبی کارفرما حق واگذاري یا اهنتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی 

.دتحت هرعنواهنی به غیر را هندارحقوقی یا

حوادث قهري وغیر مترقبه -9ماده 
بقه وهمچنـین  ی سـا شیوع بیماري واگیر ، زلزله ، سیل ، طغیاهنهاي غیر عادي ، اعتصابهاي عمـومی ، خشکسـالیهاي بـ   بمباراهنهاي هوایی ،

رات هناشـی  مـورد تـاخی  پیماهنکـار در سـوب شـده و  حآتش سوزي هاي دامنه دار که هناشی از کار پیماهنکار هنباشد جـزء حـوادث قهـري م   

ئولیتی هنخواهد داشت و طرفین قرارداد با مذاکره مشکل بین خود را  حل و فصـل مـی هنماینـد ، در غیـر اینصـورت از      ازحوادث فوق مس

.طریق  مراجع  ذیصالح  مشکل را مرتفع  خواهند هنمود

تغییر مقادیر فیزیکی–10ماده 
کاهش یا افـزایش داده کـه درایـن صـورت مبلـغ کـل و      % 25تا سقف را راردادکارفرما می تواهند با اطالع قبلی وکتبی مقادیر فیزیکی ق

.مدت قرارداد به تناسب کاهش یا افزایش خواهد یافت بدون آهنکه درمبلغ واحد بهاء تغییري حاصل شود

11ماده 
ماهنکـار مکلـف اسـت کلیـه حقـوق      کلیه مسئولیتهاي قاهنوهنی کارگران موضوع این قرارداد به عهده پیماهنکار می باشد و بر ایـن اسـاس پی  

.     شان را مطابق قاهنون کار و مقررات مربوطه به ایشان پرداخت هنمایدیقاهنوهنی ا

دستگاه هنظارت –12ماده 
کمیتـه متشـکل از هنماینـده اسـتاهنداري ،     ، وعنـوان هنـاظر مسـتقیم    ه بـ ایـالم  شهرستان آبفايامورمدیریت اجراي قرارداد توسطهنظارت بر

منـابع  و هنماینده معاوهنت برهنامـه ریـزي و   خدمات مشترکین معاوهنت هنماینده و ، رئیس اهنجمن صنفی دفاتر مان تنظیم مقررات هنماینده ساز

.شدبه عنوان هناظر عالی اهنجام خواهدایالم استان ستاد شرکت آب وفاضالب اهنساهنی 
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فسخ قرارداد-13ماده 

:خواهد گردید از طرف کارفرما فسخ درصورت تحقق هنیافتن هر یک از شرایط زیر قرارداد 

عدم شروع بکار مطابق با برهنامه زمان بندي بیش از سی روز پس از مبادله قرارداد-1

ورشکستکی پیماهنکار-2

اهنحالل شرکت پیماهنکار -3

پیماهنکارمعامالتممنوعیت در-4

کارفرماکتبی واگذاري به غیر بدون اجازه -5

به تشخیص کارفرماخدمات موضوع قراردادمالی پیماهنکار دراهنجام و عدم تواهنایی فنی -6

ایالماحراز تخلف یا عدم صالحیت پیماهنکار به تشخیص شرکت آب و فاضالب استان -7

.به دفتر پیماهنکار طرف قراردادعدم رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و بروز هنارضایتی در بین  مشترکین و مراجعه کنندگان -8

حسن اجراي تعهداتتضمین –14ماده 

را به عنوان ) بیمه هنامه تضامین دفاتر پیشخوان دولت (پیماهنکار موظف است پس از امضا قرارداد بیمه هنامه تنظیمی با شرکت بیمه معلم -

.    ئه هنمایداار) ایالماستان شهري شرکت آب و فاضالب ( تضمین تعهدات  قبل از شروع کار به کارفرما 

ار درصورت تخلفهنحوه برخورد با پیماهنک–15ماده 

اخـذ و اهنجـام گـردد    مبلغی خارج از مبلغ تعرفه ازمشترکین یا اهنجام مـواردي خـارج از مقـررات شـرکت توسـط پیماهنکـار       یکهدرصورت

جـع  امیگیرد و مراتب بـه مر تحت پیگیري قرارایالماستان مواردفوق توسط دفتر حقوقی ورسیدگی به شکایات شرکت آب وفاضالب 

.شدخواهدارجاع قضایی 

کسورات قاهنوهنی–16ماده 

.ه کسورات قاهنوهنی که طبق قاهنون و مقررات جاري به این قرارداد تعلق می گیرد، به عهده پیماهنکار خواهد بودهر گوهن
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هنشاهنی طرفین–17ماده 
0841-2230120-7: تلفن . ایالم شرکت آب و فاضالب شهري استان.میدان دفاع مقدس .بلوار داهنشجو .ایالم : آدر س کارفرما

..........................................................................................................................................................................: آدرس پیماهنکار 

تا وقتی کـه هنشـاهنی   . دبه طرف دیگر اطالع ده"باید موضع کتباتغییر دهدرا درمدت قرارداددهرگاه یکی از طرفین قرارداد هنشاهنی خو

با اخذ رسید تحویل خواهـد شـد   فوق با پست سفارشی ارسال وجدید به طرف دیگر ابالغ هنشده کلیه هنامه هایی که به هنشاهنی مذکور در

.ابالغ شده تلقی میگردد

هنسخ قراردادمفاد و–18ماده 
هر هنسخــه آن حکـــم واحـد داشـته و پــس از امضــاء بـراي طـرفین         تنظیم گردیده وتبصــره 2و اده ــم18وهـهنسخ3در این قرارداد

.        الزم االجراء خواهد بود

پیماهنکارکارفرما

......................رهنوهندي                                                            داراب بی
مسئول دفتر پیشخوان دولتعامل          رئیس هیئت مدیره و مدیر
: ..............کد ........................ستان ایالمشرکت آب و فاضالب شهري ا


