
 1401در سال  البسه درخواست شرح خدمات

 .توسط پيمانكار الزامي مي باشدتهيه يك نمونه از تمامي البسه قبل از شروع دوخت كامل لباس كار  .1

قبل از تهيه البسه، ابتدا يك نمونه لباس توسط پيمانكار دوخته شده و پس از بررسي های الزم توسط كميته البسه و تأييد كميته   .2

 الباقي البسه توسط پيمانكار مربوطه تهيه مي شود. مزبور 

 انجام شود. درخواست بايستي توسط پيمانكار  1رديف انجام سايز گيري در مورد  .3

ارسال پك سايزگيری توسط پيمانكار قبل از دوخت البسه الزامي مي باشد كه اين پك تا زمان تحويل البسه توسط پيمانكار در اختيار   .4

 كارفرما قرار خواهد داشت.

 نمايد. تهيه پيمانكار موظف است تمامي لباس ها را متناسب با نمونه مورد تأييد شركت پاكسان  .5

 تضمين هرگونه آب رفتگي و پس دادن رنگ بر عهده پيمانكار مي باشد.  .6

 اتيكت سفيد جهت نوشتن نام و واحد پرسنل در داخل كاپشن و شلوار دوخته شود .  عالوه بر سايز البسه،  .7

 ت و جنس مرغوب در مورد البسه استفاده شود.از زيپ دانه درش .8

 دوخت تمامي قسمت های لباس به خصوص درزها از نوع دوبل انجام شود.  .9

آرم لباس با عنوان های )پاكسان به سالمت خانواده مي انديشد( بر روی سمت چپ لباس درج شود )نمونه آرم پس از انتخاب پيمانكار   .10

 تحويل خواهد شد(. 

 نس مرغوب استفاده شود. دكمه لباس كار از ج  .11

 جهت قرار دادن خودكار دو عدد جيب مخصوص بر روی بازوی سمت چپ تعبيه شود. .12

 در مورد تعدادی از پرسنل كه نياز به گرفتن سايز مي باشد پيمانكار مي بايست نسبت به اعزام خياط جهت گرفتن سايز اقدام نمايد. .13

 مي باشد. ه كج راپارچه مورد استفاده تمامي لباس های از نوع  .14

 ( دمي باش تن ساجنس آستر از نوع ) مي باشد   آستردارای  ،كاپشن های تك .15

 .مي باشد پاكتي و جيب كاپشن و شلوار ها از نوع فيلتو از نوع  نوع جيب كاپشن های تك .16

 و با هماهنگي قبلي صورت گيرد. يكجا تحويل البسه مطابق جنس و سايز به صورت  .17

 در برگه استعالم الزامي مي باشد.  زمان تحويل اعالم  .18
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 تعداد شماره خريد  جنس نوع البسه  نوع قسمت
 سايز 

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 

1 
مديريت عامل، قائم مقام و  

 )دارای آستر( معاونين 
 كاپشن نوك مدادی  

 نوار سرمه ای 

 پنبه  35پلي استر و  65

 H30كاليته  )شركت زرباف

 ( 505كد 
18780160 50 - 5 10 10 10 10 - - 

 )دارای آستر( مديران  2
 خرجكار ای سرمه كاپشن

  طوسي

 كج راه فالمنت

 نيك باف شركت  
18780161 100 - 6 30 30 20 10 4 - 

 پرسنل توليد  3
  كاپشن و شلوار آبي

 خرجكار زرد 

 كج راه فالمنت

 نيك باف شركت  
18780162 2000 50 300 500 500 300 200 100 50 

 فني   4
  كاپشن و شلوار آبي

 قرمز خرجكار 

 كج راه فالمنت

 نيك باف شركت  
18780163 400 10 40 100 100 80 30 20 20 

 )نصب و نوسازي(فني  5
  كاپشن و شلوار آبي

 قرمز خرجكار 

 (جنس كتان)

 درصد   30درصد نخ 70

 - 10 20 50 50 50 20 - 200 18780164 نيك باف  -پلي استر

 انبار 6
  كاپشن و شلوار آبي

 سبز خرجكار 

 كج راه فالمنت

 نيك باف شركت  
18780165 200 10 20 50 40 30 30 10 10 

 خدمات  7
  كاپشن و شلوار آبي

 آبي كمرنگخرجكار 

 كج راه فالمنت

 نيك باف شركت  
18780166 100 4 16 20 20 20 10 6 4 

8 
پرسنل واحد های مختلف  

 پاكسان
 شلوار سرمه ای 

 كج راه فالمنت

 نيك باف شركت  
18780167 500 - 20 150 150 100 50 20 10 

 كمربند لباس كار 9
 نخي  فانوسقه جنس

 رنگ سرمه ای 
 1000 18780170 مطابق نمونه 

 عدد  100از هركدام  160،150،140سايز   - 

 عدد 700:    100سايز    - 

 

 

 



 تعداد شماره خريد  جنس نوع البسه  نوع قسمت
 سايز 

XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42 2XL-44 3XL-46 4XL-48 

 آزمايشگاه

روپوش  
 آزمايشگاهي زنانه  

 - 5 5 10 20 20 30 10 100 18780168 ترگال 

روپوش  
 آزمايشگاهي مردانه  

 10 10 20 40 40 20 10 - 150 18780169 ترگال 

 

 تعداد شماره خريد  جنس نوع البسه  نوع قسمت
 سايز 

M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 

واحدهای توليد و  

 پشتيباني

  -تي شرت آبي شالي 

 پاكسان

 تي شرت جودون  

 35-65پلي استر پنبه  
18780171 1000 100 300 200 150 100 50 50 50 

 

 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 نوع كفش  تعداد كل  شماره خريد  نوع  رديف 

 18780172 كفش ايمني  1
 20 20 40 100 180 400 400 200 100 40 - كوتاه ساق  1500

 - - 20 50 100 150 100 50 30 - - ساق بلند  500

 - - - 10 10 20 20 16 10 10 4 - 100 18780173 عايق برق  كفش 2

 


