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KLOR TEKNiK şARTNAMESi

SIvl soDYtr ]vI HiPoKLoRiT

l. Satın alınacak Sodyum Hipoklorit (NaOCl) içme suyu dezenfeksiyonu amacıyla
kullanrlacaktır.

2. Sodlıım Hipoklorit'in §aOCl) fiziksel özellik|eri; sıvı, acık san renkte olacaktır.

3. Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) aktif madde içeriği%|2,16 (120-160) grllt olacaktr,
4. Sodyum Hipoklorit (NaoCl) 25_36 kg,lık dayanıklı plastik bidonlarda ağzılkapağı kapah_

kilitli olacaktır.
5. Bidon etiketlerinde firma ismi. içerik maddeleri, ağırlık ve son kullanım tarihleri belli

olacaktır.
6. İhaleye katılacak firmalar ürettikleri veya sattıkları sıvı klorun analiz raporlannı ihale

dosyası içinde
sunacaklardır.

SIV I KLORUN TEMİNİ

l. Sıvı Klor ihtiyaca bağlı olarak Haslanemize partiler halinde veya defaten alınacaktır.

2. sözlü yada yazılı (Faks) olarak bildirilen miktar yüklenici firma tarafından en geç 3

ciın (üç) içerisinde bidonlarla tutanak karşılığı Hastanemiz su deposu ve arıtma

sistemleri birimine teslim edilecektir.
3. Her partide gelen miktar kadar fatura edilecektir.
4. Klorun nakli sırasında doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve hasarlar firmaya aittir.

5. Teslimat pazar günleri dahil haftanın 3 (üç) günü mesai saatleri içinde yapılabilecektir.

6. Mal boşaitımı idare görevlileri nezaretinde yüklenici tarafından yapılacaktır.

7. Boşalan bidonlaı tekrar iade edilmeyecektir ve İdarede kalacaktır,

8. sıvi klor temini için (nakliye dahil) teklif verecek firmalar, birim fiyatlarını sözleşme

siiresince geçerli olmak üzere vereceklerdir. Bu hizmetler için sözleşme siiresince ek

bir fiyat farkı istenmeyecektir.
9. Klor taşınabilecek ağırlıkta (20_36 kg) bidonlarla teslim edilecek olup, istenildiği

zaman bidon (klor) ağırlıkları tartılarak kontrol edilecektir,

öZEL SARTLAR

l. Yüklenici firma üretim tesisinde meydana gelebilecek üretim aksamalannda Hastanemizin

sıvı klor ihtiyacını karşılamak zorundadır.
2. slvı klorun nutıi ıçın gerekli tüm güvenlik tedbirleri firma sorumluluğundadır.

3. yüklenici firma ihale dosyasında sunacağı oda kayıt belgesinde "klor, klor gazı, su

dezenfekte kimyasallan alım satımı yapabilir" ifadelerinden en az biri yer almalıdır.

4. Yüklenici firma "su dezenfektesinde kullanılan kimyasallar maddelerinin satıcısl
,,ifadesinin yer aldığı: lSo l400l:2004 + CooS l:2009 (Çevre Yönetim Sistemi) ve

ISO9O0l :2008 (Kalite Yönelim Sistemi) belgelerine sahip olmalıdır,

5. Yiiklenici firma yılda en az bir defa klorun kullanılacağı yerde bulunan klor dozaj

pompalarını kontrol ederek, bakımını ve istenen dozaj ayarını yapacaktır, ,

o. er,ruı, durumdaki pompaların (parça bedeli Hastane tarafından fiyat araştırması yapılarak

ucuz ve kaliteli olan yeid"n temin edilerek karşılanmak üzere) arızası giderilecektir.

İı ü ıcr r.,r hdı;ıt



l. Üretici Firma TS-ISO E 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulayan firma

olmahdır.
2. Ürün TSEN 973 SINIF A'ya uygundur belgesine sahip olmalıdır.
3. Tuz rafine edilmiş kaya tuzu olmalıdır.
4. Tablet Tuz olmalıdır.
5. Tuz 25 Kg'lık torbalarda olmahdır.
6. Tilrn bu bilgiler torbalar üzerinde yazılı olmalıdır.

içıı,ın suvu ARITMA sisTEMiNDE KuL.LANILACAK
TUZ TEKNIK ŞARTNAMESI

içı,ın suyu ARITMA sisTEMiNDE KULLANILAcAK
TUZTEMINI

1. içme suyu arıtrna sisteminde ihtiyaca bağlı olarak, Hastanemizce partiler halinde

veya defaten alınacaktır.
2. sö;ıü yada yazılı (Faks) olarak bildirilen miktar yüklenici firma tarafindan en geç

3 (üç) gün içerisinde torbalaıda tutanak karşılığı Haslanemiz su deposu ve arıtma

sistemleri birimine teslim edilecektir.
3. Her partide gelen miktar kadar fatura edilecektir.
4. Tuzun nakliiırasında doğabilecek her t11rlü zarar, ziyan ve hasarlar firmaya aittir.

5. Teslimat pazar günleri dahil haftanın 3 (üç) günü mesai saatleri içinde

yapılabilecektir.
6. 

-ı,ıaı 
boşaıtrmı idare görevlileri nezaretinde yüklenici tarafından yapılacaktır.

7. Tuz temini için (nakliye dahil) teklif verecek firmalar, birim fiyatlannı sözleşme

siiıesince geçerli olmak üzere vereceklerdir. Bu hizmetler için sözleşme süresince

ek bir fiyat farkı istenmeyecektir.
8. Tuz taşinabilecek ağırhlta (25 kg) torbalarda teslim edilecek olup, istenildigi

zaman tuz torba ağırlıkları tartılarak kontrol edilecektir,

9. yüklenici firma lretim tesisinde meydana gelebilecek üretim aksamalannda

Hastanemiziniçmesuyuarıtmasistemindekullanılantuzihtiyacınıkarşılamak
zorundadır.


