TEKLİF ÇAĞRISI
(Enerji Hizmet Şirketleri ve ESCO Projeleri)
İstanbul, 25.11.2016
Proje Adı: KOBİ Enerji Verimliliği Projesi
Kredi No. 8244-TU; GEF Hibe No: TF014581
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraat Bankası) Küresel Çevre Fonu`ndan (GEF) Türkiye Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler Enerji Verimliliği Projesi (SME EE) için Dünya Bankası aracılığıyla bir hibe elde etmiş olup, söz konusu
hibenin belli bir bölümünü enerji hizmet şirketleri (ESCO) tarafından gerçekleştirilecek enerji performans sözleşmesine
dayalı alt projelerin desteklenmesi için kullanmayı planlamaktadır. Uygun projeler finansman elde etmekle birlikte, enerji
tasarruf beklentileri karşılandığı veya aşıldığı takdirde, toplam enerji verimliliği yatırımının %10`una kadar (veya
100.000,- USD`ye kadar, hangisi daha düşükse) hibe elde etmeye hak kazanacaktır.
Bu teklif çağrısında geçen ESCO alt-proje sponsorları tanımıyla, ESCO`lar, enerji verimliliği sağlayan ekipman
tedarikçileri, enerji verimliliği sağlayan ekipmanlar için leasing işlemi yapan şirketler ve bu şirketlerle enerji performans
sözleşmesi imzalamış müşteriler kastedilmektedir. ESCO, tedarikçi veya leasing şirketinin KOBİ veya Mid-Cap olmadığı
durumda müşterinin (veya lehtarın) KOBİ veya Mid-Cap olması gerekmektedir. Enerji performans sözleşmesiyle, bir
ESCO ile müşteri arasında imzalanan ve önceden tanımlanmış bir dizi yatırım veya önlem sonrasında belirli bir enerji
tasarrufu veya verimlilik artışı sağlamayı garanti eden bir anlaşma kastedilmektedir.
Ziraat Bankası, tüm uygun ESCO alt-proje sponsorlarını, söz konusu proje altında verilecek hibelerle ilgilendiklerini
belirtmeye davet etmektedir. Alt-projeler enerji kullanımını en az %20 azaltmalıdır (ya da enerji kullanan belirli bir
sistemin spesifik enerji kullanımını %20 düşürmelidir). Buna ek olarak, enerji performans sözleşmesi, ESCO`ya yapılacak
nihai ödemenin en az %30`unun alt-proje tamamlandıktan sonra müşteri ve Ziraat Bankası tarafından üzerinde anlaşılacak
bir yöntemle enerji tasarrufunun doğrulanmasına bağlı olduğunu belirtmelidir.
İşbu teklif çağrısı bu bildirimin yapıldığı tarihten hibe fonlarının tamamının kullanıldığı tarihe kadar açık olacaktır. Gelen
teklifler geliş sırasına göre değerlendirilecektir. Her teklif şu konuları belirlemek amacıyla kontrole tabi tutulacaktır: (a) altprojenin teknik uygunluğu; (b) ESCO alt-proje sponsoru ve enerji performans sözleşmesinin teknik uygunluğu; (c) teklif
edilen alt-projeye ait nakit akış beklentisi ve (d) lehtarın kredibilitesi. Gerektiğinde, yukarıda belirtilen konuların yeterli bir
şekilde değerlendirilebilmesi veya olası uygunsuzlukların nasıl giderilebileceğiyle ilgili ek bilgi almak amacıyla ESCO altproje sponsoruyla iletişime geçilebilecektir. Tüm teklifler nihai olarak Dünya Bankasının inceleme ve ön onayına tabi
olacaktır. Benzer şekilde, alt-hibelerin ödenmesi de enerji tasarrufu doğrulama raporunun Dünya Bankası tarafından
onaylanmasına tabi olacaktır.
Aşağıda iletişim bilgileri belirtilen kişilerden (09:00 – 18:00) arasında çalışma saatleri içerisinde ek bilgi elde edilebilir.
Teklif özetleri (baz ve proje sonrası enerji kullanımları, ESCO ve müşteriyle ilgili kredi bilgileri, teknik alt-proje
parametrelerinin tanımı, yatırım ve teklif edilen kredi tutarı, uygulama periyodu ve teklif edilen enerji performans
sözleşmesinin ana hatlarıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere) aşağıdaki e-posta adreslerine iletilmelidir.
Her türlü sorularınız için lütfen aşağıdaki kişilerle temasa geçiniz:
Abdülkadir SARI
e-mail: aksari@ziraatbank.com.tr
Telefon: +90 212 304 3083

R. Ebru TAN
e-mail: retan@ziraatbank.com.tr
Telefon: +90 212 304 3080

Keremcan KÖKNAR
e-mail: kkoknar@ziraatbank.com.tr
Telefon: +90 212 3043083

Orkan ELÇİN
e-mail: oelcin@ziraatbank.com.tr
Telefon: +90 212 304 3095
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KOBİ, Türkiye’de faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 50 milyon EUR’nun, çalışan sayısı 250’nin altında olan küçük ve orta ölçekli
işletmeler anlamında kullanılmaktadır.
2 Mid-Cap, Türkiye’de faaliyet gösteren ve: (i) KOBİ olmayan; ve (ii) 1,500’den az çalışanı olan işletmeler anlamında kullanılmaktadır.

