AKARYAKIT ALIM PROTOKOLÜ

MADDE 1- PROTOKOL VE TARAFLAR
1.1.

Hizmeti Veren:
Ünvanı............................ : ERZURUM ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM DOĞAL GAZ
PET. METAL TAŞ.SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi............................. : Yenişehir İstasyon Dolum Şubesi - Adnan Menderes Mah.
Y.Sultan Selim Bulvarı Cadde No: 70 Palandöken/Erzurum
Telefon Numarası
: 0553 063 55 15
Vergi Numarası................: Kazımkarabekir V.D. 3770395903

1.2.

Hizmeti Alan:
Ünvanı............................ : ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Adresi............................. : Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad. Yakutiye/Erzurum
Telefon Numarası...........: 0442 235 75 35
Faks Numarası................: 0442 235 75 49
Elektronik Posta Adresi...: erzurumcbs@adalet.gov.tr

1.3.
Anlaşmanın bundan sonraki bölümünde hizmet alan yer olarak kısaca “ERZURUM
ADLİYESİ” olarak anlatılacaktır. Diğer tarafta yüklenici firma “ERZURUM ENERJİ ÜRETİM
DAĞITIM” olarak anılacaktır.
1.4.
Taraflar, iş bu protokolde yazılı adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, mevcut
adreslerde meydana gelebilecek değişikliklerin karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikçe bu adreslere
gönderilecek tebligatların muhataba ulaşmasa dahi hukuken geçerli olacağını kabul etmektedirler.
1.5.
Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye veya elektronik
posta gibi yollarla bildirim yapabilirler.

MADDE 2- PROTOKOLÜN KONUSU
Bu protokol, ERZURUM ENERJİ ÜRETİM DAGITIM’ın ERZURUM ADLİYESİ resmi kurum
araçlarına ; .karyakıt perakende pompa satış fiyatı üzerinden indirim uygulanarak akaryakıt
istasyonundan peyderpey Kurşunsuz, Benzin 95 Oktan ve Motorin verilmesini kapsar.

MADDE 3- VERGİ, RESİM GİDERLER VE HARÇLAR:
Protokolün düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç ile diğer giderler ERZURUM
ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM PETROL tarafından karşılanacaktır.

MADDE 4- PROTOKOLÜN SÜRESİ
Protokolün süresi, protokol tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Taraflardan birinin sözleşme bitiş
tarihinden 1 ay önce yazılı olarak karşı tarafa bildirimi ile protokol iptal edebilecektir. Bildirimde
bulunulmadığı takdirde aynı şartlar altında sözleşme devam edecektir.

MADDE 5- İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
aHizmetten yaralanan kurumun 30 gün (aylık) içerisinde kesilen faturaya istinaden
ödemesi ERZURUM ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM DOĞAL GAZ PET. METAL TAŞ.SAN. VE
TİC. A.Ş.’nin fatura ile belirtmiş olduğu banka hesap (IBAN) numarasına yatırılacaktır. Bu
ödemelerden herhangi birinin zamanında yapılamaması halinde ERZURUM ENERJİ ÜRETİM
ERZURUM E! ■RJİ ÜRETİM DAĞITIM
OOĞALOAZ PET.M' i TASSAM. VE TİC. A.Ş.
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bKuruma satılıp teslim edilen akaryakıt bedelleri, 30 gün içerisinde kurum tarafından
ödeneceğinden, teslim anında düzenlenen “perakende satış fişi” satış bedelinin ödendiği şeklinde
yorumlanamaz ve ödemenin delili olarak kabul edilemez.
cAkaryakıt istasyonu alanı, hizmetin verildiği zaman dışında ve park yeri olarak
kullanılamaz.
dMotorin fiyatı dağıtıcı firma tarafından tavsiye edilen pompa fiyatı üzerinden %2 ve
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan %2 indirim olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, geçerli olan bayi kar marjları
nazara alınarak belirlenmiş olup, kar marjlarının değişmesi halinde fiyat (indirim oranı) bu
değişikliğe göre yeniden belirlenecektir. Ayrıca yıkama ücreti talep edilemez. “ERZURUM ENERJİ
ÜRETİM DAĞITIM”, Genel Müdürlüğü’nün indirim oranları ve süresi hakkında yapacağı
değişiklerden dolayı sorumlu tutulamaz.
eKurum araçlarının her birine araç tanıtım kartı verilerek veya yazı ile bildirilerek
akaryakıt ikmalinin yapılması sağlanacaktır. Tanıtım kartı haricinde veya kurumumuz tarafından
bildirimi yapılmayan araçlara akaryakıt ikmali yapılmayacak olup, başkasının tanıtım kartı ile
akaryakıt ikmali yapan veya yaptıran görevli sorumlu olacaktır.
fKuruma teslim edilen toplam 7 adet tanıtım kartına akaryakıt ikmali yapılacak olup, bu
tanıtım kartlarıyla bir başka araç yada binek aracına yakıt ikmali yaptırılmayacaktır.
gAraç tanıtım kartları hizmeti veren kurum tarafından temin edilerek hizmeti alan kurum
yetkilisine teslim edilir. Tanıtım kartlarının ilgili araç sürücülerine tesliminden hizmeti alan kurum
sorumludur.
hKarşılıklı yapılan sözleşme borçlar ödendikten sonra fesih edilir.

MADDE 6- YÜRÜRLÜK
îş bu Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar halinde Erzurum Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
Bu sözleşme 6 madde ve araç plaka listesinden ibaret olup tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra bir
asıl ve bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Temsile yetkili olduklarını beyan edenler tarafından
02/01/2018 tarihinde imzalanmıştır.
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