Qeydiyyat nömrəsi:_____________________________
RAZILAŞMA PROTOKOLU
(1 saylı əlavə)

“____”_______________ 20__ il
Mən, _______________________________________________ (bundan sonra “Sifarişçi” adlanacaq) bu
razılaşma protokolunu ona görə imzalayıram ki, fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılmasının aşağıda müəyyən
edilmiş qaydalara uyğun aparılmasına heç bir etirazım yoxdur.
Belə ki, SOCAR-ın daimi istifadəsində olan hasilat torpaqları hüdudlarında yerləşən və qazlaşdırılmasına
icazə verilməyən ərazilərdəki fərdi yaşayış evləri istisna olmaqla saatlıq qaz tələbatı 10 m3-ə qədər olan
fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması işlərinin yerinə yetirilməsi aşağıda qeyd edilən norma və şərtlər
daxilində aparılır:
1. Fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması işləri ________________________ (bundan sonra “İcraçı” adlanacaq)
(İcraçının adı)

tərəfindən təşkil və nəzarət ediləcək, qazlaşdırılma işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə icrası təmin ediləcəkdir.
2. Sifarişçi tərəfindən fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması üçün müraciət edildiyi tarixdən etibarən icraçının
nümayəndələri tərəfindən həmin ünvana 2 (iki) iş günündən gec olmayaraq baxış keçirilir.
3. Sifarişçinin təqsiri ucbatından sifariş verildiyi tarixdən 3 (üç) gün ərzində onunla əlaqə saxlamaq mümkün
olmadıqda verilmiş sifariş icraçı tərəfindən ləğv edilir.
4. Fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması layihəsində fərdi qaz tənzimləyicinin quraşdırılması nəzərdə tutulduğu
halda tənzimləyici fərdi yaşayış evinin sahibi (bundan sonra “Sifarişçi” adlanacaq) tərəfindən təmin olunur.
5. Fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması layihəsinin müvafiq dövlət orqanı ilə razılaşdırılması “Sifarişçi”
tərəfindən təmin olunur.
6. Fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması üçün məişət qaz sayğacı, saatlıq qaz tələbatı 6 m3-ə qədər (“G-4”
markalı) olduqda “Azəriqaz” Istehsalat Birliyi tərəfindən ödənişsiz olaraq təmin olunur, saatlıq qaz tələbatı 6
m3-dən yuxarı olduqda isə Sifarişçi tərəfindən təmin olunur.
7. Paylayıcı küçə qaz kəməri ilə qazlaşdırılacaq fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsinin sərhəddi arasında
məsafə 50 metrə qədər olduqda, tələb olunan mal-materiallar sifarişçi tərəfindən təmin olunmaq şərtilə
layihə sənədinin hazırlanması, qaz işlədici cihaza qədər qaz xəttinin çəkilməsi, qaz sayğacının (layihə üzrə
tələb olunduqda qaz tənzimləyicinin) quraşdırılması, bağlayıcı klapan və detektor-siqnalizator dəstinin
alınaraq quraşdırılması, yeni qaz xəttinin istismarda olan yerüstü qaz kəmərinə yaxud yeraltı qaz kəmərinin
yerüstü polad çıxışına və qazişlədici cihaza qoşulması xərcləri aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
•

Paylayıcı küçə qaz kəmərindən fərdi yaşayış evindəki birinci qaz işlədici cihaza qədər məsafə 10
metrə qədər olduqda – ƏDV ilə 262 manat.

•

Paylayıcı küçə qaz kəmərindən fərdi yaşayış evindəki birinci qaz işlədici cihaza qədər məsafə 10
metrdən artıq olduqda - ƏDV ilə 262 manat və hər bir əlavə metr üçün quraşdırma xərci 2 manat.

8. Yeni qaz xəttinin istismarda olan yeraltı polietilen qaz kəmərinə qoşulması xərcləri əlavə olaraq
hesablanacaq.
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9. İcraçı tərəfindən təmin olunan mal-materialların dəyərinə şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi halında
yenidən baxılacaqdır.
10. Sifarişçi tərəfindən təmin olunan mal-materiallar təzə, istifadə olunmamış olmalı, mal-materialların keyfiyyət
göstəriciləri layihə sənədlərinə uyğun olmalıdır.
11. Paylayıcı küçə qaz kəməri mövcud olmadıqda, yaxud paylayıcı küçə qaz kəməri ilə qazlaşdırılacaq fərdi
yaşayış evinin həyətyanı sahəsinin sərhəddi arasında məsafə 50 metrdən artıq olduqda əlavə küçə qaz
kəmərinin çəkilməsi üçün vətəndaşın vəsaiti hesabına layihə sənədləri hazırlanmalı, müvafiq qaydada
razılaşdırılmalı, layihə əsasında müvafiq sahədə xüsusi icazəsi olan podartçı təşkilat tərəfindən qaz kəməri
çəkilməli və müvafiq qaydada istismara qəbul edilməlidir. Bu halda xərclər vətəndaşla podratçı təşkilat
arasında razılaşma yolu ilə müəyyən olunur. Əlavə küçə xətti çəkildikdən sonra fərdi yaşayış evinin
qazlaşması müvafiq olaraq 7-ci bəndə uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir.
12. Qazlaşdırılma işlərinin dəyəri İcraçı tərəfindən təqdim olunacaq hesaba uyğun olaraq 2 (iki) iş günü
müddətində sifarişçi tərəfindən öncədən Icraçının bank hesabına ödənilməli və ödəniş qəbzinin əsli İcraçıya
təqdim olunmalıdır.
13. Qazlaşdırılma işlərinin dəyərinin ödənilməsini təsdiq edən ödəniş qəbzinin əsli və işlərin icrası üçün tələb
olunan mal-materiallar tam şəkildə sifarişçi tərəfindən İcraçıya təqdim olunduğu tarixdən etibarən qazlaşma
işləri 22 (iyirmi iki) iş günü müddətində icra olunacaqdır.
14. Mal-materiallar sifarişçi tərəfindən ən geci müqavilə imzalandıqdan 3 (üç) gün müddətində İcraçıya təhvil
verilməlidir. İşlərin icra müddətinin axımı mal meteriallar tam şəkildə İcraçının nümayəndəsinə təhvil
verildiyi andan başlanır.
15. İcraçı tərəfindən quraşdırılmış smart tipli sayğacın kartı yalnız sifarişçiyə və ya notarial qaydada təsdiq
edilmiş etibarnamə əsasında çıxış edən digər şəxsə təhvil verilir.
16. İcraçı tərəfindən tikinti quraşdırma işləri tamamlandıqdan sonra, İstismara Qəbul Aktının bağlanması
Sifarişçinin təqsiri ucbatından baş tutmazsa, icraçı quraşdırılmış qaz sayqacını demontaj edir və sifarişçi
tərəfindən aktın rəsmiləşdirilməsi üçün yenidən müraciət edilənədək müvəqqəti saxlanmasını təmin edir.
Bu razılaşma protokolunu öz imzamla təsdiq edirəm:
Sifarişçi:
imza

______________________
Adı, soyadı

imza

“_____” “______________” 20____ il
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