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SODYUM HİDROKSİT   (PAYET) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1-Konu  :    

     Fabrikamızın  2018/2019 kampanyası ihtiyacı olan ± % 30 toleranslı 15.000 kg Sodyum Hidroksitin   

(PAYET ) satın alınmasıdır. 

 

2-Özellikler : 

     Kimyasal Adı   : SODYUM HİDROKSİT (PAYET) 

     Kimyasal Formülü   : NaOH ,40 mol/gr 

     Spesifik  density  (20 C )             : 2.13 gr/cm3 

     Görünüş    : Beyaz renkli,flake şeklinde 

     Toplam alkalilik  % NaOH          : En az , 98 

     Sodyum Klorür  (NaCl) %           : max. 0.02 

     Sodyum Karbonat (Na2CO3 %   : max. 0.4 

     Demir       mg/kg                          : max 10 

     Kaynama Noktası                        : 1390 C 

     Çözünürlük              : 1090 gr/lt ( su da 20 C de) 

 

3-Ambalaj ve Tesellüm: 

     Siparişin tamamı  Ağustos 2018 nin 33. haftasında ,25 kg  lık Polipropilen torbalar içinde 

fabrikamız ambarına teslim edilecektir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı ,30.07.2005 tarih ve 25538 sayı ile yayınlanan “Ambalaj ve Ambalaj 

Atıkları Kontrolü Yönetmeliği “ gereğince ,imalatçı firma ürün ambalajını geri almakla yükümlüdür 

 

4-Örnek Alma ve Analiz : 

     Fabrikamıza gelen Sodyum Hidroksitin 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 Sodyum Hidroksitin kapsadığı NaOH oranı % 90'ın altında ise red edilir. % 98 ile % 

90 arasında ise, 

           PENALİTE= ( Baz Derişim – Parti Derişim ) *  (Baz Fiyat / Baz Derişim ) *2 

       formülüne göre penalite uygulanacaktır. 

     Diğer özelliklerinden penalite ve red uygulaması yapılmayacaktır.           

               

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.) 


