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ORGANİK BİYOSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
Konu :  : Fabrikamızın 2018/2019  kampanyası ihtiyacı olan+- % 30 toleranslı  9.000  kg  biyositin 

satın alınmasıdır. 

 

ÜRÜN ADI  : Biyosit 

 

ÖZELLİKLER 

         - Ürün, şerbette enfeksiyon gelişimini önleme amaçlı kullanılacaktır. 

         - Aktif madde : % 30,0 –33,2 

         - Sodyum dimetilditiyokarbamat (Sodium dimthyldithiocarbamate)   : % 15,0 –16,6 

         - Disodyum etilenbisditiyokarbamat (Disodium ethylenebisdithiocarbamate): % 15,0 – 16,6 

         - Ph     :10,5 –12,4 

         -Yoğunluk   :1,18 g/cm3 (20 oC) 

 

1. İSTENEN BELGELER VE BİLGİLER (TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR) 

1.1. Analiz Sertifikası: Fiziksel ve kimyasal özelliklerini, ürünün kimyasal yapısını belirten analiz 

sertifikası, 

1.2. Kullanma talimatı, Ürünün güvenli kullanım doz sınırları firma tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. Doz sınırları içinde kullanılması halinde nihai üründe (kristal şeker) kalıntı 

bırakmayacağı firma tarafından garanti edilecektir. 

1.3. Gıda Sanayinde kullanılmaya uygun olduğunu gösterir onaylı belge, 

1.4. FDA onaylı sertifika (tercih sebebi olacaktır), 

1.5. Helal belgesi (tercih sebebi olacaktır), 

1.6. Migrasyon analiz raporları (tercih sebebi olacaktır) 

1.7. Güvenlik Bilgi Formu (Safety Data Sheet), 

1.8. Kalite Güvencesi Belgesi, 

1.9. Saklama koşulları ve raf ömrü, 

1.10. Referans: Bu ürünü kullanmakta olan şeker fabrikalarının adları 

 

2. AMBALAJLAMA / İŞARETLEME 

 

2.1. Ambalaj: Uluslararası standartlara uygun ambalajlarda olacaktır. Ürün orijinal ambalajında 

olacak, Ambalajın üzerinde ürünün ismi, içeriği, kullanımı ve stoklanması ile ilgili bilgiler, imalatçı 

firmanın ismi ve adresinin de yer aldığı Türkçe ve/veya Türkçe-İngilizce ürün etiketi bulunacak. 
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Ayrıca üretim ve son kullanma tarihi ve gerekli güvenlik yazıları etiket üzerinde yer alacaktır. 

Yazılar dış şartlardan etkilenmeyecektir. 

2.2. Ürün ambalajları kirlenme, ıslanma, vb. dış etkenlerden korunması için uygun bir naylon ambalaj 

ile sarılmış ve paletlenmiş olacaktır. Naylonla kapatılmış olan ambalajlar çelik veya plastik 

kuşaklarla sabitlenmiş olacaktır. Ahşap paletlerin UIC435-2 standardına uygun Europalet olması 

tercih sebebidir. Diğer paletler ise TS 1509 EN13382 standardına uygun olmalıdır. 

2.3. Palet üzerine malzemeler; içerisinden yırtılmadan dolayı; kayma, düşme gibi durumlar 

oluşmayacak şekilde sarılacaktır. Kesinlikle rutubet, su geçirgenliği olmayacaktır. 

2.4. Ahşap paletlerde kesinlikle; kuru, temiz ve sağlam olacak, ayrıca kerestede küf, kurt, yeşillenme, 

sulama ve eski yatık mal (harlak) olmayacaktır. Keresteden kesilecek tüm tahta ve takozlar tek 

parçadan oluşacak, ekli olmayacaktır. Keresteden kesilecek bütün tahta ve takozların alt, üst ve yan 

yüzleri düzgün olacaktır. Paletin dışa bakan yüzeyleri (üstü), herhangi bir deformasyon 

oluşturmayacak pürüzsüzlükte olacaktır. 

 

3. NAKLİYE 

3.1. Verilen termin programına uygun olarak Amasya Şeker Fabrikası Malzeme Ambarına teslim 

edilecektir. 

3.2. Termin programına uygun olarak teslim edilmediği takdirde üretimin aksaması sebebiyle olan zarar 

tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 

 

4. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde ürünün teknik özellikleri, önceki yıllardaki fabrika deneyimleri ve 

fiyatla birlikte dikkate alınacaktır.  

4.2. Gerekli görülmesi halinde, teklifle birlikte verilmiş olan analiz sertifikasına uygunluğunun kontrolü 

için tarafımızca, alınacak olan numune resmi bir laboratuarda analiz ettirilecektir. Analiz masrafı 

teklif sahibi firma tarafından karşılanacaktır. 

4.3. İlk kez ihaleye katılacak ve ürünleri önceden fabrikamızda denenmemiş firmaların teklifleri, uygun 

görüldüğü takdirde toplam ihtiyacımızın % 10 ‘unu geçmeyecek bir miktar deneme amacıyla bu 

firmalardan satın alınabilecektir. 

 

5. NUMUNE ALMA VE ANALİZ 

Gerekli görüldüğü takdirde, gelen partiden numune alınması ve analizi fabrikamız tarafından yapılacak 

veya yaptırılacaktır. Firma tesellüme esas numunenin alınması ve analizi sırasında isterse bir 

temsilcisini masrafları kendisine ait olmak üzere gözlemci olarak bulundurabilecektir. Gözlemci 
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bulundurması için firmaya ayrı bir uyarı yapılmayacaktır. Firmamız tarafından yapılan veya yaptırılan 

numune alma ve analiz işlemleri firma tarafından aynen kabul edilmiş sayılacak ve analiz sonuçlarına 

itiraz edilmeyecektir.   

 

6. KABUL ŞARTLARI  

Numunenin yapılan analizi, fiyat teklifi ile birlikte gönderilen numunenin analiz raporuna uymadığı 

takdirde ürün teslim alınmadan iade edilir. 

Teslim alınmadan iade edilen ürünün nakliye bedeli vb. ödemeler şirketimiz tarafından karşılanmaz. 

7. Amasya Şeker Fabrikası gerekli görmesi halinde bu şartname üzerinde değişiklik yapar. 

 

 

8-TERMİN PROGRAMI 

SİPARİŞ MİKTARI : 9.000Kg (± 30 % toleranslı) 

Termin programı +/- tolerans kullanımı dikkate alınmadan yapılmıştır. Tolerans hakkını kullanmak ve 

teslimat programında değişiklik yapmak Amasya Şeker Fabrikasının yetkisindedir. 

 

 

Termin süresi en geç Ağustos 2018  33. hafta olacaktır. 


