
2018 YILI 
KOAGÜLANT VE FLOKÜLANT MALZEMES İ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-  AMAÇ 
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Lavvarı Atıksu Arıtma-Susuzlaştırma tesisinde kullanılmak 
üzere koagülant (küçük boyutlu kömürü (şlamı) pıhtılaştırıcı ve topaklayıcı) ve flokülant(çöktürücü) 
malzemesi satın alınacaktır.  
 
2-  TEKNİK ÖZELL İKLER 
 
2.1- Çöktürücü malzemeleri çökme hızı, berraklık ve flok yapısı parametrelerince en iyi performansı 
gösteren Enfloc 330 A, Reddfloc 5335 veya dengi flokülant ile Enflomac 240 FL, Reddfloc 6232 
veya dengi koagülant  maddesi olacaktır.  
2.2- Firmalar ürünleri hakkında yeterli bilgiyi kapsayan 2 takım katalog vereceklerdir. 
2.3- Firmalar teklifleri ile birlikte ürün kullanma talimatlarını ve kimyasal analiz raporlarını 
vereceklerdir. 
2.4- Firmalar malzemelerin depolama süresi ve ortamı hakkında bilgi vereceklerdir. 
2.5- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir. 
2.6- Firmalar kendisine veya üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını 
teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 
2.7- Firmalar teklifleri ile birlikte koagülant ve flokülant malzemesi ile ilgili zararlı maddeler ve 
karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik (13/12/2014-29204) ve 
1907/2008/AT (REACH) uyarınca veya 1907/2006/AT uyarınca Madde 31’e göre hazırlanan 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) vereceklerdir. 
 
3-  KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
 
3.1- Muayene ve kabul, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm  İşleri Şube 
Müdürlüğü ve Amasra TİM elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
3.2- Firmalar Kurumumuzda yapılacak testler için teklifleri ile birlikte kaogülant malzemesi için 40 
lt. ve flokülant malzemesi için de 25 kg numune  vereceklerdir. 
3.3- İhaleye katılan firmalar, numunelerinin testlerinde bulunmaları için Amasra TİM Müdürlüğü 
ilgili elemanları arayarak test zamanını öğrenebileceklerdir. 
3.4- Kurumumuz Amasra TİM Müdürlüğü Lavvarına firmaların teklifleri ile verdikleri her bir 
numune yaklaşık olarak 3 gün süreyle kullanılarak denenecek ve uygun çıkan numuneler 
Başkanlığımıza bildirilecektir. Ton başına kullanılan koagülant (sıvı) ve flokülant (katı) 
malzemelerin derişim % değerleri ile çöktürücü miktarı x birim fiyat sonucu e n düşük fiyat 
esasına göre belirlenecektir. 
3.5- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar 
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına 
müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene 
formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
4-  GENEL HÜKÜMLER 
 
4.1- Firmalar ihale tarihinden önce ,TTK Amasra Lavvarı Atıksu Arıtma Susuzlandırma Tesisini 
besleyen flotasyon çıkışından numune alıp, teklif edecekleri uygun koagülant ve flokülantın tespiti 
için ikili jar testi yapacaklardır. Firmalar, teklif edilen malzemelere ait deney metodunu, çözelti 
oranlarını, test sonuçlarını ve verimliliğiyle ilgili raporlarını sunacaklardır. Yukarıda belirtilen 
işlemleri yapmayan ve raporları sunmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar, 
tesis teknik özelliklerini Amasra TİM Müdürlüğü ilgili elemanlarından öğrenebilir. 
 



4.2- Malzemelerin (koagülant ve flokülant) testleri aynı numune üzerinden yapılacağından ve birlikte 
kullanılacağından, firmalar her iki ürüne de fiyat vererek teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklif 
verilmeyecektir. 
4.3- Malzemelerin teslim yeri Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'dir. 
4.4- Ambalaj: Flokülasyon için torbalar yaklaşık 25 kg. ağırlıkta olacaktır. 
4.5- Ambalaj: Koagülant  malzeme uygun nitelikteki IBC depolama ile teslim edilecektir. 
 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
 
5.1- Teslim süresi siparişi takip eden 15 (on beş) takvim günüdür.  
5.2- Sipariş miktarı, malzeme dağılımı ve fatura bilgileri  aşağıdaki gibi olacaktır.  
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815  
74300 Amasra / BARTIN 

BARTIN 815 003 4595 

 

Etinorm Malzemenin Cinsi 
İhtiyaç Birimi Sipariş 

Miktarı 

052 058 0050 
Enfloc 330 A, Reddfloc 5335 veya dengi 

(flokülant) 
Amasra TİM. 

1000 kg. 

052 058 0044 
Enflomac 240 FL, Reddfloc 6232 veya 

dengi (koagülant)   
Amasra TİM. 

2000 lt 

 


