KOCAELİ SANAYİ ODASI
ORTAK ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI ÇALIŞMASI
Kocaeli Sanayi Odası olarak, Odamız üyelerinin daha avantajlı fiyatlarla elektrik
enerjisi sağlaması amacıyla Ortak Elektrik Enerjisi Alımı Çalışması her ay
yapılmaktadır. Konu ile ilgili üyelerimizden gelen sorulara istinaden, aşağıda Sıkça
Sorulan Soruların cevapları sıralanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Bu çalışmanın amacı nedir?
Odamızın düzenlediği ortak elektrik enerjisi tedarik çalışmasının amacı, Odamız
üyelerinin enerji tedarikini toplu bir şekilde e-ihale yöntemiyle sağlayarak tek
başına ve klasik yöntemlerle üreteceğinden daha uygun bir fiyat ve sözleşme
koşulu elde etmektir.

2- Ortak enerji temini çalışmasının bize avantaj sağlayıp sağlamadığını
öğrenmek için başvuru yapmamız gerekiyor mu?
Söz konusu fiyatlandırma başvuru yapan tüm firmaların toplu tüketim
miktarlarına istinaden gerçekleşecek ihalede belirleneceği için, başvuru
yapmanız gerekmektedir.
Tüm başvurular alındıktan sonra e-ihalenin tavan fiyatı tarafınıza bildirilecek
olup, bu fiyat sizin için uygunsa, E-ihale Hizmet Sözleşmesi’ni imzalayabilirsiniz.
Tabi ki e-ihale sonucunda tavan fiyatın altında da bir sonuç çıkabilir. Tavan fiyatı
uygulaması, üyelerimizin menfaatini korumak için yapılmaktadır.
Öte yandan, elektronik ihalenin klasik satın alma yöntemlerine göre daha
başarılı sonuçlar elde ettiği gözlemlenmiştir.

3- E-ihale Basvuru Formu’nu doldurmamız ve tüketim
paylaşmamız bizim içi bağlayıcı bir durum oluşturur mu?

bilgilerimizi

Hayır, Basvuru Formu’nu doldurmamız ve tüketim bilgilerimizi paylaşmamız
bağlayıcı bir durum oluşturmamaktadır. Tüketim bilgileriniz analiz edildikten
sonra ihale dokümanı ile birlikte çözüm ortağımız V-touch firması sizi ayrıntılı
olarak bilgilendirecektir. Bu görüşmenin ardından E-ihale Hizmet Sözleşmesi’ni
imzalamanız durumunda ihale sürecine bağlayıcı olarak dahil olacaksınız.

4- İhale sadece sabit fiyat üzerinden mi alınacak, sabit iskontolu alternatif
var mı?
Opsiyonlar tüketicilerin çoğunlukla tercih ettiği, ve profesyonellerin de piyasa
risklerinden korunmamız için tavsiye etmesi nedeniyle sabit fiyatlı olarak
belirlenmiştir. Ancak ulusal tarifeden iskontolu anlaşma yapmak isterseniz
çözüm ortağımız V-touch firması sizinle iletişime geçerek tedarik sürecinizi
münferit olarak yürütebilir.

5- Hizmet aldığımız enerji sağlayıcımız ile sözleşmemiz devam ediyor. Ortak
enerji temini çalışmanıza ne zaman katılmalıyız?
Sözleşmenizin bitiminden 2 ay önce başvuru yapmanız uygun olacaktır. Çünkü
tedarikçiler yeni hizmet verecekleri müşterilerin tedarikçi değişimi bildirimini
en geç yeni sözleşmenin başlangıç tarihinden 1 ay önceki ayın 5’inde Elektrik
Piyasası İşletme A.Ş. kısa adıyla EPİAŞ’a bildirilmesi gerekmektedir.
Örneğin, sözleşmeniz Kasım ayında bitiyorsa, Eylül ayındaki ihaleye katılmanız
gerekmektedir.
Toplu ihale çalışması her ay düzenleneceğinden tedarik döneminize uygun ihale
size duyurulacaktır. Bunun için www.kosano.org.tr web sayfası üzerinde
Duyurular bölümünden ihale duyurularını takip etmeniz yeterlidir.
6- Ortak Elektrik Enerjisi Temini çalışması OSB içerisinde faaliyet gösteren
firmaları kapsamakta mıdır?
Evet kapsamaktadır.

7- İhale öncesi fiyatı nasıl öğreneceğiz?
Başvurunuz sonrası çözüm ortağımız sizinle irtibata geçerek tüketim
bilgilerinize göre ihale tavan fiyatını da içerecek olan sözleşmeyi sunacaktır. Tabi
ki e-ihale sonucunda tavan fiyattan daha uygun bir sonuç çıkabilir.

