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SÜLFÜRİK ASİT ( H2SO4 ) TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

 

1-Konu  :    

     Fabrikamızın 2018/ 2019 kampanyası ihtiyacı olan ± % 30 toleranslı  120 ton Sülfürik Asitin satın 

alınmasıdır. 

   

2-Özellik : 

     H2SO4 (Ağırlıkça)                    : En az % 92.0 

     Özgül ağırlık 20 oC de              : 1.84 Gr/cm3 

     Demir                                        : Eser 

     Görünüş                                    : Renksiz  

 

3-Ambalaj ve Tesellüm: 

     Sipariş konusu Sülfürik Asit   25.000 kg Ağustos 2018 ( 33.hafta) , kalanı kampanya süresince asit 

tankının seviyesine bağlı olarak fabrikamızın firmaya yaptığı uyarıdan sonra bir hafta içinde 25 tonluk 

asit tankeri ile fabrikamıza teslim edilecek ve tanker üzerindeki pompa ile fabrikamız asit tankına 

boşaltılacaktır. 

 

4-Örnek Alma ve Analiz : 

     Fabrikamıza gelen sülfürik asitin örnek alma ve analiz işlemleri  fabrikamız laboratuvarında 10 iş 

günü içinde yapılacak ve fabrikamızın tartı ve analiz sonuçları kesin olacaktır. 

 

5-Penalite ve Red Sınırları : 

          Sipariş konusu sülfürik asitin kapsadığı  H2SO4  miktarı % 92'in altında olan partiler red edilir.                                 

  

Diğer özelliklerinden penalite ve red uygulaması yapılmayacaktır.                         

Red sınırının altına düşen Sülfürik asit partisi fabrikamızca ayrı bir uyarı yapılmasına gerek olmadan 

rapor düzenleme tarihinden başlamak üzere bir hafta içerisinde fabrikamız sahasından bütün masrafları 

Firmanıza ait olmak ve yenisi ile değiştirilmek üzere kaldırılacaktır. 

    

Fabrikamız depo kapasitesinin yeterli olmaması veya zorunlu ihtiyaç nedeniyle on iş günlük süre 

dolmadan kullanılan veya başka partilerle karıştırılan söz konusu parti için bedel ödenmesi, siparişe esas 

Fabrikamıza teslim baz fiyatının % 75'i üzerinden yapılacaktır.    

   

6-Ödeme : 

     Ödeme analiz kesinleştikten sonraki bir hafta içinde fatura karşılığı fabrikamız veznesinden 

ödenir.Firma dilerse masrafları kendisine ait olmak üzere banka havelesi yapılabilir.      

     

7-Teminat :   

     Teklif tutarının % 5'i oranında geçici teminat teklif ile birlikte sunulacak, siparişin kesinleşmesinden 

sonra ise firma iş tutarının % 10'u kadar teminat mektubunu fabrikamıza teslim edecektir. 

 

8-Şirketimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp  yapmamakta veya dilediğine ihale 

etmekte serbesttir. 

 

9- Teklifle Birlikte :  

 

                             - Güvenlik bilgi formu, kalite güvencesi 

                             -Referans Listesi (Özellikle kullanılan şeker fabrika adları) 

                             -1 kg örnek (Analiz için önceden gönderilecektir.) 


