
   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   2صفحه 

SAS_0040008 

   شماره مناقصه

1400/06/24    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14018

درخواستهاي الحاقي
SSS_0030002,SSD_0000036,ZVD_0000094,ZVD_000009

قيمت کاال ((لایر)) بهاء واحد به عدد ((لایر)) مقدار واحد مشخصات کاال شماره قطعه بهاء واحد به حروف ((لایر))رديف قلم

50 NO

لباس كار فرم پرسنل منطقه عملياتي آغاروداالن
لباس كار( پيراهن و شلوار).

 درصد55 وwool درصد 45شلوار :پارچه شلواري از جنس فاستوني درجه يك كجراه با تركيب(
 به رنگ سرمه اي تيره باشد.جنس آستري جيبها و دور كمر مي بايست از52ترويرا) نخ شماره 

نوع آستر جيبي رويال درجه يك باشد.در اليه داخلي دور كمرمي بايست از اليي چسب مرغوب سلكا
استفاده گرديده و داراي ترمز كمر مرغوب باشد.كليه دوخت ها مي بايست صنعتي باشند.
 عدد8كليه لبه هاي آستري جيبها مي بايست نوار دوزي گردد.حداقل تعداد حلقه هاي كمر مي بايست

باشد.در اليه داخلي حلقه هاي كمربند از اليي چسب زانفيكس استفاده گردد و ا دوخت اليك اجرا
گردد.كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد.درز بيروني شلوار  مي
بايست به صورت صنعتي با چرخ دو سوزنه چرخ كاري گردد.جيب پشتي در سمت راست بدون

درپوش و دكمه تعبيه شود.
زير لبه جيب بايداز اليي چسب مرغوب ايلوشين استفاده گردد.دهانه جيب هاي بغل بصورت مورب

 باشد.شلوار ها بدون پيله باشد.شلوار بايدykkتعبيه شود.زيپ شلوار از جنس مرغوب شماره سه 
داراي آستر داخلي سر زانوهم رنگ پارچه باشد.

آستر داخل جيب شلوار گان دوزي شده باشد. شلوارپس از اتو كشي در كاور زيپ دارهمراه با ليبل
سايز بسته بندي گردد.

 
42شلوار سرمه اي رنگ سايز :  1

140 NO 44شلوار سرمه اي رنگ سايز :  2

200 NO 46شلوار سرمه اي رنگ سايز :  3

125 NO 48شلوار سرمه اي رنگ سايز :  4

70 NO 50شلوار سرمه اي رنگ سايز :  5

40 NO 52شلوار سرمه اي رنگ سايز :  6

25 NO 54شلوار سرمه اي رنگ سايز :  7

110 NO

 درصد پنبه و52پيراهن:جنس پارچه تترون بافت كج راه با تراكم بافت باال بدن پوش به رنگ سفيد(
 گرم در در عرض يك و نيم متر دو جيب درپوش دار در جلو170 درصد نخپلي استر)با وزن 65

سانتي متر باشد.دكمه هاي جلو8تعبيه گردد.آستين ها مي بايست دو دكمه اي باشد عرض سر آستين 
بصورت قاپك دار اجرا شود. دوخت پيراهن از نوع قاپك افسري باشد.دكمه ها از جنس صدفي چهار
سوراخه .كليه دوخت هاي داخلي مي بايست دوبل بوده و كنار درزهاي بيروني با چرخ دو سوزنه

 عدد باشد.6چرخ كاري گردد.تعداد بخيه ها در هر يك سانت دوخت 
كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد.در باالي جيب سمت چپ محلي

 سانتي متر و در4جهت قرار دادن قلم تعبيه گردد. عرض يقه پيراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه 
 سانتي متر باشد.يقه ها مي بايست فنردار باشند و دوخت تزئيني دوبل روي يقه اجرا7زير گلو

 درجه يك باشد.برش كليهSNTگردد.اليي چسب مورد استفاده در يقه،سرجيسب و سر آستين از نوع
سايزها بايد مطابق با الگو و جدول سايز ارائه شده توسط شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي باشدهر

3*10ثوب پيراهن مي بايست درون جعبه بسته بندي گردد. باالي جيب سمت چپ اتيكتي به اندازه 
سانتي متر (نام شركت به همراه لوگو شركت و عاليم اختصاري التين) دوخته شود.

ساير توضيحات : 8



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   3صفحه 

SAS_0040008 

   شماره مناقصه

1400/06/24    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14018

درخواستهاي الحاقي
SSS_0030002,SSD_0000036,ZVD_0000094,ZVD_000009

قيمت کاال ((لایر)) بهاء واحد به عدد ((لایر)) مقدار واحد مشخصات کاال شماره قطعه بهاء واحد به حروف ((لایر))رديف قلم

)ISIRI 3383)/(ISIRI 2379بايستي مطابق شرح تقاضاي خريد و استاندارد مربوطه )
توسط مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي بر روي پارچه ارسالي انجام شده باشد. در مراحل

دوخت به صورت تصادفي از پارچه ها نمونه براي شده و به مراجع ذيصالح ارسال و تست
آزمايشگاهي به تاريخ روز انجام گردد  .بايستي نتايج تست با نمونه اوليه مشابهت داشته باشد.

هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي انجام شده بر عهده تامين كننده مي باشد.  نمونه هاي ارسالي تا
دريافت كامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد. با توجه به اينكه تعداد اعالمي
در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي

گردد.      تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد.
 

Mپيرآهن رنگ سفيد سايز : 

300 NO Lپيرآهن رنگ سفيد سايز :  9

200 NO XLپيرآهن رنگ سفيد سايز :  10

40 NO XXLپيرآهن رنگ سفيد سايز :  11

SSS_0030002



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   4صفحه 

SAS_0040008 

   شماره مناقصه

1400/06/24    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14018

درخواستهاي الحاقي
SSS_0030002,SSD_0000036,ZVD_0000094,ZVD_000009

5 NO

 
لباس كار دو تكه منطقه عملياتي سرخون و گشوي جنوبي

 
لباسكار دوتكه به رنگ آبي شالي يا آبي كاربني                 

 درصد پلي استر 30 درصد پنبه و 70 پارچه لباسكار:كجراه با جنس                  
 سانتي متر)150 گرم در متر عرض پارچه(290با وزن                  

بافت پارچه كجراه با تراكم باال(دوتار و يك پود)                 
 دوال40و نخ                  

به رنگ آبي همراه با سرجيب و زيپ                 
ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و عرق بدن                 

ثبات رنگ در مقابل نور،ميبايست                 
)باالتر بوده4از حد استاندارد(نمره                 

تغيير ابعاد پس از غوطه وري درآب سرد(صفر درصد)باشد.                
 سانتي متر در محل هاي زير دوخته شد.5نوار شبرنگ به پهناي                 

(جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه يك)                
الف:در محدوده دورتاردور بازو                

ب:در محدوده دور تا دور ساق پا/ ج: پشت سر شانه                 
 
 

كاپشن:                
دو جيب در بغل بصورت مورب  در روي سينه به صورت لبه دار                

زيپ جلو كاپشن از جنس پالستيك مرغوب                
 همراه با قفل بصورت مخفي همراه با قاپ5درجه                 

ضمناً زيپ مي بايست تار زير لباس امتداد داشته باشد.                
روي بازوي سمت چپ محل قرارگيري قلم خودكار تعبيه گردد.                

 سانتي متر 3*10باالي جيب سمت چپ اتيكتي به اندازه                 
(نام شركت به همراه لوگو شركت و عاليم اختصاري التين) دوخته شود                

كاپشن داراي آستر توري عرق گير مرغوب در داخل لباسكار باشد                
آستين كاپشن مانند آستين پيراهني با دكمه                

تنظيم در دو اندازه بصورت مخفي                
 
 

Sكاپشن   رنگ آبي سايز  1

25 NO M2 كاپشن رنگ آبي سايز

26 NO Lكاپشن   رنگ آبي سايز  3

36 NO
XLكاپشن   رنگ آبي سايز 

4

5 NO XXLكاپشن   رنگ آبي سايز  5

5 NO XXXLكاپشن   رنگ آبي سايز  6



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   5صفحه 

SAS_0040008 

   شماره مناقصه

1400/06/24    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14018

درخواستهاي الحاقي
SSS_0030002,SSD_0000036,ZVD_0000094,ZVD_000009

2 NO

 
شلوار: دو جيب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار                

آستر جيب ها از پارچه تترون مرغوب                
به لبه آستري جيب ها بايد با نوار دور دوزي  شود.                

كليه دوخت ها بصورت صنعتي انجام پذيرد.                
ليزري نصب شود.                

كليه دكمه ها و زيپ ها غير فلزي ومرغوب باشد.                
برش كليه سايزها بايد مطابق با الگو و جدول سايز ارائه شده توسط شركت نفت و گاز زاگرس

جنوبي باشد.                
تذكر:در بعضي از قسمت هاي لباس كار بمنظور(سرشانه و پشت آرنج و...)                
ايجاد تنوع و زيبايي از همان جنس  پارچه ولي با رنگ متفاوت استفاده گردد.                

مطابق نمونه كارفرما                
ارايه گواهينامه معتبر پارچه از مركز تحقيقات و حفاظت  محيط كار يا موسسه استاندارد الزامي

است.                 
 
 

توضيحات:                      
)ISIRI 1944بايستي مطابق شرح تقاضاي خريد و استاندارد مربوطه (                

توسط مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي بر روي پارچه ارسالي به تاريخ روز انجام گردد.                
در مراحل دوخت به صورت تصادفي از پارچه ها نمونه برداي شده و به مراجع ذيصالح ارسال و

تست آزمايشگاهي انجام خواهد شد.                  
بايستي نتايج تست با نمونه اوليه مشابهت داشته باشد.                

هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي انجام شده بر عهده تامين كننده مي باشد.                  
 نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس                 

جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد. با توجه به اينكه                 
تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي                 

متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي گردد.                
      تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه                 
درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد.                

                
               
 
 

40شلوار كار رنگ آبي سايز  7

19 NO 42شلوار كار رنگ آبي سايز  8

27 NO 44شلوار كار رنگ آبي سايز  9

29 NO 46شلوار كار رنگ آبي سايز  10

12 NO 48شلوار كار رنگ آبي سايز  11

8 NO 50شلوار كار رنگ آبي سايز  12

4 NO 52شلوار كار رنگ آبي سايز  13



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   6صفحه 

SAS_0040008 

   شماره مناقصه

1400/06/24    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14018

درخواستهاي الحاقي
SSS_0030002,SSD_0000036,ZVD_0000094,ZVD_000009

1 NO 54شلوار كار رنگ آبي سايز  14

SSD_0000036

1 NO

لباس كار شاغلين منطقه عملياتي سرخون  وگشوي جنوبي
 

لباس كار( پيراهن و شلوار)
 

شلوار :پارچه شلواري از جنس فاستوني درجه يك كجراه با تركيب
 درصد ترويرا)55 وwool درصد (45

 به رنگ سرمه اي تيره52 نخ شماره                  
باشد.جنس آستري جيبها و دور كمر مي بايست از نوع آستر جيبي رويال درجه يك باشد.در اليه

داخلي دور كمرمي بايست از اليي چسب مرغوب                 
سلكا استفاده گرديده و داراي ترمز كمر مرغوب باشد.كليه دوخت ها مي بايست صنعتي باشند.                 

 عدد8كليه لبه هاي آستري جيبها مي بايست نوار دوزي گردد.حداقل تعداد حلقه هاي كمر مي بايست
باشد.در اليه داخلي حلقه هاي كمربند از اليي                 

چسب زانفيكس استفاده گردد و ا دوخت اليك اجرا گردد.كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت
زيگزاگ لبه دوزي گردد.درز بيروني شلوار                  

مي بايست به صورت صنعتي با چرخ دو سوزنه چرخ كاري گردد.جيب پشتي در سمت راست بدون
درپوش و دكمه تعبيه شود.                 

زير لبه جيب بايداز اليي چسب مرغوب ايلوشين استفاده گردد.دهانه جيب هاي بغل بصورت مورب
تعبيه شود.زيپ شلوار از جنس مرغوب شماره

 باشد.شلوار ها بدون پيله باشد.شلوار بايد داراي آستر داخلي سر زانوهم رنگ پارچه باشد.ykkسه                 
آستر داخل جيب شلوار گان دوزي شده باشد                

شلوارپس از اتو كشي در كاور زيپ دارهمراه با ليبل سايز بسته بندي گردد.
 

SIZE: 40 شلوار رنگ سرمه اي   1

16 NO SIZE: 42 شلوار رنگ سرمه اي   2

23 NO SIZE: 44 شلوار رنگ سرمه اي   3

21 NO SIZE: 46 شلوار رنگ سرمه اي   4

28 NO SIZE: 48 شلوار رنگ سرمه اي   5

3 NO SIZE: 50 شلوار رنگ سرمه اي   6

6 NO SIZE: 52 شلوار رنگ سرمه اي   7

1 NO SIZE: 54 شلوار رنگ سرمه اي   8

1 NO SIZE: 56 شلوار رنگ سرمه اي   9

1 NO SIZE: 58 شلوار رنگ سرمه اي   10

1 NO SIZE: 62 شلوار رنگ سرمه اي   11



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   7صفحه 

SAS_0040008 

   شماره مناقصه
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شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14018

درخواستهاي الحاقي
SSS_0030002,SSD_0000036,ZVD_0000094,ZVD_000009

4 NO

 
 

 درصد پنبه و52پيراهن:جنس پارچه تترون بافت كج راه با تراكم بافت باال بدن پوش به رنگ سفيد(
 گرم در170 درصد نخ پلي استر)با وزن 65                

در عرض يك و نيم متر دو جيب درپوش دار در جلو تعبيه گردد.آستين ها مي بايست دو دكمه اي
8باشد عرض سر آستين                 

سانتي متر باشد.دكمه هاي جلو بصورت قاپك دار اجرا شود. دوخت پيراهن از نوع قاپك افسري
باشد.دكمه ها از جنس صدفي چهار سوراخه                

كليه دوخت هاي داخلي مي بايست دوبل بوده و كنار درزهاي بيروني با چرخ                
 عدد باشد.6دو سوزنه چرخ كاري گردد.تعداد بخيه ها در هر يك سانت دوخت                 

كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد.                
در باالي جيب سمت چپ محلي جهت قرار دادن قلم تعبيه گردد                

7 سانتي متر و در زير گلو4عرض يقه پيراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه                 
سانتي متر باشد.يقه ها مي بايست فنردار باشند و دوخت تزئيني دوبل روي يقه اجرا گردد.                

 درجه يك باشد.SNTاليي چسب مورد استفاده در يقه،سرجيسب و سر آستين از نوع                
برش كليه سايزها بايد مطابق با الگو و جدول سايز ارائه شده توسط شركت نفت و گاز زاگرس

جنوبي باشد                
هر ثوب پيراهن مي بايست درون جعبه بسته بندي گردد.                
 سانتي متر 3*10باالي جيب سمت چپ اتيكتي به اندازه                 

(نام شركت به همراه لوگو شركت و عاليم اختصاري التين) دوخته شود  
 
 

توضيحات:                      
)ISIRI 3383)/(ISIRI 2379بايستي مطابق شرح تقاضاي خريد و استاندارد مربوطه )                

توسط مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي بر روي پارچه ارسالي انجام شده باشد                
در مراحل دوخت به صورت تصادفي از پارچه ها نمونه براي شده و به مراجع ذيصالح ارسال و

تست آزمايشگاهي به تاريخ روز انجام گردد                  
بايستي نتايج تست با نمونه اوليه مشابهت داشته باشد.                

هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي انجام شده بر عهده تامين كننده مي باشد.                  
 نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس                 

جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد. با توجه به اينكه                 
تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي                 

متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي گردد.                
      تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه                 
درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد.                

                
 
 
 
 

SIZE : S 12پيراهن رنگ سفيد   

18 NO SIZE : M 13پيراهن رنگ سفيد   



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))
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27 NO SIZE : L 14پيراهن رنگ سفيد   

44 NO SIZE : XL 15پيراهن رنگ سفيد   

5 NO SIZE : 2XL 16پيراهن رنگ سفيد   

4 NO SIZE : 3XL 17پيراهن رنگ سفيد   

ZVD_0000094

8 NO

لباس كار( پيراهن و شلوار)
 درصد55 وwool درصد 45شلوار :پارچه شلواري از جنس فاستوني درجه يك كجراه با تركيب(

 به رنگ سرمه اي تيره52ترويرا) نخ شماره 
باشد.جنس آستري جيبها و دور كمر مي بايست از نوع آستر جيبي رويال درجه يك باشد.در اليه

داخلي دور كمرمي بايست از اليي چسب مرغوب
سلكا استفاده گرديده و داراي ترمز كمر مرغوب باشد.كليه دوخت ها مي بايست صنعتي باشند.

 عدد8كليه لبه هاي آستري جيبها مي بايست نوار دوزي گردد.حداقل تعداد حلقه هاي كمر مي بايست
باشد.در اليه داخلي حلقه هاي كمربند از اليي

چسب زانفيكس استفاده گردد و ا دوخت اليك اجرا گردد.كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت
زيگزاگ لبه دوزي گردد.درز بيروني شلوار

مي بايست به صورت صنعتي با چرخ دو سوزنه چرخ كاري گردد.جيب پشتي در سمت راست بدون
درپوش و دكمه تعبيه شود.

زير لبه جيب بايداز اليي چسب مرغوب ايلوشين استفاده گردد.دهانه جيب هاي بغل بصورت مورب
تعبيه شود.زيپ شلوار از جنس مرغوب شماره

 باشد.شلوار ها بدون پيله باشد.شلوار بايد داراي آستر داخلي سر زانوهم رنگ پارچه باشد.  ykkسه 
  آستر داخل جيب شلوار گان دوزي شده باشد. 

شلوارپس از اتو كشي در كاور زيپ دارهمراه با ليبل سايز بسته بندي گردد.
 

SIZE:40شلوار رنگ سرمه اي   1

22 NO SIZE:42شلوار رنگ سرمه اي   2

37 NO SIZE:44شلوار رنگ سرمه اي   3

28 NO SIZE:46شلوار رنگ سرمه اي   4

36 NO SIZE:48شلوار رنگ سرمه اي   5

26 NO SIZE:50شلوار رنگ سرمه اي   6

6 NO SIZE:52شلوار رنگ سرمه اي   7



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))
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5 NO

SIZE:54شلوار رنگ سرمه اي  
 درصد پنبه و52پيراهن:جنس پارچه تترون بافت كج راه با تراكم بافت باال بدن پوش به رنگ سفيد(

 گرم در170 درصد نخپلي استر)با وزن 65
در عرض يك و نيم متر دو جيب درپوش دار در جلو تعبيه گردد.آستين ها مي بايست دو دكمه اي

8باشد عرض سر آستين 
سانتي متر باشد.دكمه هاي جلو بصورت قاپك دار اجرا شود.دوخت پيراهن از نوع قاپك افسري

باشد. دكمه ها از جنس صدفي چهار سوراخه 
كليه دوخت هاي داخلي مي بايست دوبل بوده و كنار درزهاي بيروني با چرخ

 عدد باشد.6دو سوزنه چرخ كاري گردد.تعداد بخيه ها در هر يك سانت دوخت 
كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد.

در باالي جيب سمت چپ محلي جهت قرار دادن قلم تعبيه گردد
7 سانتي متر و در زير گلو4عرض يقه پيراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه 

سانتي متر باشد.يقه ها مي بايست فنردار باشند و دوخت تزئيني دوبل روي يقه اجرا گردد.
 درجه يك باشد.SNTاليي چسب مورد استفاده در يقه،سرجيسب و سر آستين از نوع

برش كليه سايزها بايد مطابق با الگوي سايز ارائه شده توسط شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي
باشد.

هر ثوب پيراهن مي بايست درون جعبه بسته بندي گردد.
 سانتيمتر ( نام شركت و لگو شركت عاليم اختصاري التين)دوخته3*10باالي جيب اتكتي بهاندازه 

شود. 8

29 NO SIZE:Mپيراهن رنگ سفيد  9

70 NO SIZE: Lپيراهن رنگ سفيد  10

49 NO SIZE: XLپيراهن رنگ سفيد  11

16 NO SIZE:2XLپيراهن رنگ سفيد  12

2 NO SIZE:3XLپيراهن رنگ سفيد  13

2 NO

SIZE:4XLپيراهن رنگ سفيد 
توضيحات:

)توسط/(ISIRI(ISIRI 3383)2379بايستي مطابق شرح تقاضا ي خريد و استاندارد مربئطه 
مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي بر روي پارچه ارسالي انجام شده باشد در مراحل دوخت به
صورت تصادفي از پارچه ها نمونه برداري  شده و به مرا جع ذيصالح ارسال و تست آزمايشگاهي
به تاريخ روز انجام گردد بايستي نتايج تست با نمونه اوليه مشابهت داشته باشد.هزينه تمام تست هاي 

آزمايشگاهي انجام شده بر عهدي تامين كننده  ميباشد.
نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس

جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد. با توجه به اينكه
تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي

متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي گردد.
تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه

درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد.
14

ZVD_0000095



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))
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2 NO

لباسكار دوتكه به رنگ آبي شالي يا  آبي كاربني
 درصد پلي استر30 درصد پنبه و 70پارچه لباسكار:كجراه با جنس 

 سانتي متر)150 گرم در متر عرض پارچه(290با وزن 
بافت پارچه كجراه با تراكم باال(دوتار و يك پود)

 دوال40و نخ 
به رنگ آبي همراه با سرجيب و زيپ

ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و عرق بدن
ثبات رنگ در مقابل نور،ميبايست

)باالتر بوده4از حد استاندارد(نمره
تغيير ابعاد پس از غوطه وري درآب سرد(صفر درصد)باشد.

 سانتي متر در محل هاي زير دوخته شد.5نوار شبرنگ به پهناي 
(جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه يك)

الف:در محدوده دورتاردور بازو
ب:در محدوده دور تا دور ساق پا

\ج:پشت سرشانه
كاپشن:

دو جيب در بغل بصورت مورب  در روي سينه به صورت لبه دار
زيپ جلو كاپشن از جنس پالستيك مرغوب

 همراه با قفل بصورت مخفي همراه با قاپ5درجه 
ضمناً زيپ مي بايست تار زير لباس امتداد داشته باشد.
روي بازوي سمت چپ محل قرارگيري قلم خودكار

سانتيمتر (نام شركت به همراه لوگو شركت3*10 تعبيه گردد باالي جيب سمت جپ اتيكتي به اندازه 
و عالئم اختصاري التين) دوخته شود.

كاپشن داراي آستر توري عرق گير مرغوب در داخل لباسكار باشد
.

آستين كاپشن مانند آستين پيراهني با دكمه
تنظيم در دو اندازه بصورت مخفي

شلوار: دو جيب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار
آستر جيب ها از پارچه تترون مرغوب

به لبه آستري جيب ها بايد با نوار دور دوزي  شود.
كليه دوخت ها بصورت صنعتي انجام پذيرد.

ليزري نصب شود.
كليه دكمه ها و زيپ ها غير فلزي ومرغوب باشد.

برش كليه سايزها بايد مطابق الگوي  و جدول سايز ارائه شده توسط شركت نفت وگاز زاگرس
جنوبي باشد.

 اتذكر:در بعضي از قسمت هاي لباس كار بمنظور(سرشانه و پشت آرنج و...)
ايجاد تنوع و زيبايي از همان جنس  پارچه ولي با رنگ متفاوت استفاده گردد.

مطابق نمونه كارفرما
ارايه گواهينامه معتبر پارچه از مركز تحقيقات و حفاظت  محيط كار يا موسسه استاندارد الزامي

است.
 

sکاپشن سايز  1

36 NO Mکاپشن سايز  2



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))
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64 NO Lکاپشن سايز  3

43 NO XLکاپشن سايز  4

18 NO XXLکاپشن سايز  5

3 NO XXXLکاپشن سايز  6

2 NO XXXXLکاپشن سايز  7

12 NO 40شلوار سايز  8

35 NO 42شلوار سايز  9

58 NO 44شلوار سايز  10

20 NO 46شلوار سايز  11

20 NO 48شلوار سايز  12

13 NO 50شلوار سايز  13

5 NO 52شلوار سايز  14

5 NO

54شلوار سايز 
توضيحات:
)توسط مراجع  ذيصالح  تستISRI 1944بايستي مطابق شرح تقاضا ي خريد استاندارد مربوطه (

هاي آزمايشگاهي بر روي پارچه ارسالي به تاريخ روز انجام گردد. در مراحل دوخت به صورت
تصادفي از پارچه ها نمونه برداري شده و به مراجع ذيصالح ارسال و تست آزمايشگاهي انجام
خواهد شد. بايستي نتايج تست نمونه اوليه مشابهت داشته باشد .هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي

انجام شده بر عهدي تامين كننده مي باشد.
 
 

نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس
جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد. با توجه به اينكه

تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي
متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي گردد.

تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه
درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد.

 15

SNS_0030028

44 NO

1400لباس كار فرم پرسنل منطقه در سال  
شلوار : پارچه شلواري ازجنس فاستوني 

 درجه يك كجراه  
 درصد ترويرا )55 وwoll درصد 45با تركيب (

به رنگ سورمه اي تيره   
جنس آستري جيبها و دور كمر مي بايست 

از نوع آستر جيبي مرغوب باشد  2



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))
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در اليه داخلي دور كمر مي بايست 
از اليي چسب مرغوب سلكا استفاده گردد . 

كليه دوختها مي بايست صنعتي باشند  .
 عدد باشد .5-4 تعداد بخيه ها در يك سانت 

كليه لبه هاي آستري جيبها مي بايست نواردوزي گردد.  
 عدد باشد 8حداقل تعداد حلقه هاي كمربند مي بايست 

در اليه داخلي حلقه هاي كمربنداز
اليي چسب زانفيكس استفاده گردد. 

 دوخت اليك اجرا گردد1و 
كليه لبه هاي پارچه مي بايست 

به صورت زيگزاگ  لبه دوزي گردد 
درز بيروني  شلوار مي بايست بصورت  صنعتي

با چرخ دو سوزنه چرخ كاري گردد  
جيب پشتي در سمت راست بدون درپوش 

ودكمه  تعبيه شود.
زيرلبه جيب بايد از اليي چسب مرغوب  

 ايلوشين استفاده گردد
دهانه جيب هاي بغل بصورت مورب تعبيه گردد .  

 باشد YKKزيپ شلوار از جنس مرغوب شماره  سه 
شلوارها بدون پيله (ساسون) باشد .  

شلوار بايد داراي آسترداخلي  سر زانو همرنگ 
پارچه باشد

آستر داخل جيب شلوار گان دوزي شده باشد
شلوارپس از اتو كشي در كاور زيپ دارهمراه

 با ليبل سايز بسته بندي گردد.
پيراهن: 

جنس پارچه تترون بافت كج راه با تراكم
 بافت باال  بدن پوش به  رنگ سفيد  

 درصد نخ پلي استر) 65درصد پنبه و ( 52
 گرم در در عرض يك و نيم متر170با وزن 

دوعدد جيب درپوش دار در جلوتعبيه گردد 
آستين ها مي بايست دو دكمه اي باشد

 سانتي متر باشد.    8عرض سر آستين 
دكمه هاي جلو بصورت قاپك دار اجرا شود

دوخت پيراهن از نوع قاپك افسري باشد
.دكمه ها از جنس صدفي چهار سوراخه

كليه دوخت هاي داخلي مي بايست دوبل بوده 
وكناره درزهاي بيروني با چرخ دو سوزنه چرخ كاري گردد 

 عدد باشد6تعداد بخيه ها در هر يك سانت دوخت 
كليه لبه هاي پارچه مي بايست 

به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد
درباالي جيب سمت چپ محلي  
جهت قراردادن قلم تعبيه گردد  

عرض يقه پيراهن  در قسمت پشت گردن 



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))
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 سانتي مترباشد. 7 سانتي متر ودرزير گلو 4به اندازه 
يقه ها مي بايست فنردار باشند و 

دوخت تزئيني دوبل روي يقه اجرا گردد.
اليي چسب مورد استفاده در يقه،سرجيب و 

 درجه يك باشد.SNTسر آستين از نوع
برش كليه سايزها بايد مطابق با الگو و جدول 

سايز ارائه شده توسط شركت نفت و گاز زاگرس
 جنوبي باشد

هر ثوب پيراهن مي بايست درون جعبه 
بسته بندي گردد.

3*10 باالي جيب سمت چپ اتيكتي به اندازه 
سانتي متر (نام شركت به همراه لوگو شركت 

و عاليم اختصاري التين) دوخته شود
 
SIZE : Mپيراهن سفيد 

196 NO SIZE : Lپيراهن سفيد  3

194 NO SIZE : XLپيراهن سفيد  4

54 NO SIZE : XXLپيراهن سفيد  5

7 NO SIZE : XXXLپيراهن سفيد  6

5 NO SIZE : XXXXLپيراهن سفيد  7

11 NO 40 شلوار سرمه اي سايز  8

73 NO 42شلوار سرمه اي سايز  9

98 NO 44شلوار سرمه اي سايز  10

134 NO 46شلوار سرمه اي سايز  11

79 NO 48 شلوار سرمه اي سايز  12

41 NO 50شلوار سرمه اي سايز  13

41 NO 52 شلوار سرمه اي سايز  14

14 NO 54 شلوار سرمه اي سايز  15

9 NO 56 شلوار سرمه اي سايز  16

5 NO 58 شلوار سرمه اي سايز  17



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   14صفحه 

SAS_0040008 

   شماره مناقصه

1400/06/24    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14018

درخواستهاي الحاقي
SSS_0030002,SSD_0000036,ZVD_0000094,ZVD_000009

5 NO

SIZE : XXXXXL پيراهن سفيد 
توضيحات:         

مي بايست مطابق شرح تقاضاي خريد و استاندارد     
(ISIRI 3383)/(ISIRI 2379)مربوطه  

توسط مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي 
بر روي پارچه ارسالي انجام شده باشد 

در مراحل دوخت به صورت تصادفي از پارچه ها     
نمونه برداري شده و به مراجع ذيصالح ارسال و     

تست آزمايشگاهي به تاريخ روز انجام گردد   
نتايج تست مي بايست با نمونه اوليه مشابهت     

داشته باشد.   
هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي انجام شده     

بر عهده تامين كننده مي باشد.  
 نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس  

جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد.    
 با توجه به اينكه تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي     

حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي     
متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي گردد. 
    تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه  
درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد.  18

SNS_0030029

36 NO

لباسكار دو تيكه   به رنگ آبي  شالي  يا آبي كاربني
پارچه لباسكار:  كجراه 

 گرم290%پلي استر با وزن 30%پنبه و70با جنس
سانتي متر150درمتر،عرض پارچه 

بافت پارچه كجراه با تراكم باال (دو  تار و يك پود )
 دوال   40 و نخ 

به رنگ آبي همراه با سر جيب و زيپ 
 ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب

ثبات رنگ در برابر  عرق بدن 
 و همچنين ثبات رنگ آن در برابر نور، مي بايست  

 ) باالتر بوده 4از حد  استاندارد ( نمره  
 و تغيير ابعاد پس از غوطه وري 
در  آب سرد (صفر درصد) باشد.

سانتي متر در محل هاي زير دوخته شود5نوارشبرنگ به پهناي 
(جنس نوار شبرنگ مرغوب ودرجه يك)

الف:در محدوده دور تا دور بازو
 ب- در محدوده دور تا دور ساق پا 

ج - پشت سر شانه
كاپشن: 

دوجيب در بغل بصورت مورب  در روي سينه به صورت
 لبه دار زيپ جلو كاپشن از جنس پالستيك  مرغوب 

1 همراه با قفل كن  بصورت مخفي همراه با قاب 5درجه 



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   15صفحه 
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ضمنا  زيپ مي بايست تا زير يقه لباس امتداد داشته باشد . 
روي بازوي سمت چپ محل قرارگيري قلم خودكار تعبيه گردد. 

 سانتي متر 3*10باالي جيب سمت چپ اتيكتي به اندازه 
(نام شركت به همراه لوگو شركت و عاليم اختصاري التين) دوخته شود

كاپشن داراي آستر  توري عرق گير 
مرغوب  در داخل لباسكار باشد. 

آستين كاپشن مانند آستين پيراهني با دكمه 
تنظيم در دو اندازه  بصورت مخفي 

 شلوار: دوجيب بصورت مورب در بغل.  
دوجيب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار. 

آستر جيب ها از پارچه تترون مرغوب 
 به لبه آستري جيب ها  بايد با نوارلبه دوزي شود.            

كليه دوخت ها بصورت صنعتي انجام پذيرد.
ليزري نصب گردد.

كليه دكمه ها و زبپ ها غير فلزي و مرغوب باشد.
برش كليه سايزها بايد مطابق با الگو و جدولطز
مطابق با الگو و جدول سايز ارائه شده توسط 

شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي باشد.
تذكر : در بعضي از  قسمتهاي لباس كار

همچون سر شانه ، پشت آرنج و ...
 به منظور  ايجاد تنوع و زيبايي  از همان جنس  پارچه

 ولي  با رنگ متفاوت استفاده گردد .
مطابق نمونه كارفرما

ارايه گواهينامه معتبر پارچه از مركز تحقيقات و 
حفاظت  محيط كار يا موسسه استاندارد الزامي است

 
 
 
 .
 

Sكاپشن سايز 

38 NO Mكاپشن سايز  2

171 NO Lكاپشن سايز  3

161 NO XLكاپشن سايز  4

79 NO XXLكاپشن سايز  5

11 NO XXXLكاپشن سايز  6

9 NO XXXXLكاپشن سايز  7

10 NO 40شلوار سايز  8

59 NO 42شلوار سايز  9



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   16صفحه 
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140 NO 44شلوار سايز  10

121 NO 46شلوار سايز  11

87 NO 48شلوار سايز  12

43 NO 50شلوار سايز  13

29 NO 52شلوار سايز  14

8 NO 54شلوار سايز  15

4 NO 56شلوار سايز  16

4 NO

58شلوار سايز 
 

توضيحات:      
مي بايست مطابق شرح تقاضاي خريد و استاندارد 

)ISIRI 1944مربوطه (
توسط مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي 

بر روي پارچه ارسالي انجام شده باشد
در مراحل دوخت به صورت تصادفي از پارچه ها 
نمونه برداري شده و به مراجع ذيصالح ارسال و 

تست آزمايشگاهي به تاريخ روز انجام گردد  
نتايج تست مي بايست با نمونه اوليه مشابهت 

داشته باشد.
هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي انجام شده 

بر عهده تامين كننده مي باشد.
 نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس 

جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد.
 با توجه به اينكه تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي 

حدودي مي باشد، تعداد نهايي در سايز بندي 
متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي گردد.
    تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه 
درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد. 17

SAS_0040009



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   17صفحه 
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250 NO

لباس كار دوتيكه  منطقه عملياتي آغاروداالن
لباسكار دوتكه به رنگ آبي شالي يا آبي كاربني.

 گرم در متر290 درصد پلي استر با وزن 30 درصد پنبه و 70 پارچه لباسكار:كجراه با جنس 
 دوال به40 سانتي متر) بافت پارچه كجراه با تراكم باال(دوتار و يك پود)و نخ 150عرض پارچه(

رنگ آبي همراه با سرجيب و زيپ ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و عرق بدن ثبات
)باالتر بوده تغيير ابعاد پس از غوطه وري4رنگ در مقابل نور،ميبايست از حد استاندارد(نمره

 سانتي متر در محل هاي زير دوخته شد.5درآب سرد(صفر درصد)باشد.نوار شبرنگ به پهناي 
(جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه يك) 

الف:در محدوده دورتاردور بازو  -  ب:در محدوده دور تا دور ساق پا/ ج: پشت سر شانه 
كاپشن:

دو جيب در بغل بصورت مورب  در روي سينه به صورت لبه دار زيپ جلو كاپشن از جنس
 همراه با قفل بصورت مخفي همراه با قاپ  ضمناً زيپ مي بايست تار زير5پالستيك مرغوب درجه 

لباس امتداد داشته باشد. روي بازوي سمت چپ محل قرارگيري قلم خودكار تعبيه گردد.باالي جيب
 سانتي متر  (نام شركت به همراه لوگو شركت و عاليم اختصاري3*10سمت چپ اتيكتي به اندازه 

التين) دوخته شود كاپشن داراي آستر توري عرق گير مرغوب در داخل لباسكار باشد آستين كاپشن
مانند آستين پيراهني با دكمه تنظيم در دو اندازه بصورت مخفي .

شلوار: 
دو جيب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار آستر جيب ها از پارچه تترون مرغوب به لبه

آستري جيب ها بايد با نوار دور دوزي  شود. كليه دوخت ها بصورت صنعتي انجام پذيرد. ليزري
نصب شود.كليه دكمه ها و زيپ ها غير فلزي ومرغوب باشد.برش كليه سايزها بايد مطابق با الگو و
جدول سايز ارائه شده توسط شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي باشد. ايجاد تنوع و زيبايي از همان
جنس  پارچه ولي با رنگ متفاوت استفاده گردد.مطابق نمونه كارفرما ارايه گواهينامه معتبر پارچه

از مركز تحقيقات و حفاظت  محيط كار يا موسسه استاندارد الزامي است. 
 

Mكابشن سايز :  1

420 NO Lكابشن سايز :  2

300 NO XLكابشن سايز :  3

140 NO XXLكابشن سايز :  4

30 NO XXXLكابشن سايز :  5

10 NO 38شلوار سايز :  6

30 NO 40شلوار سايز :  7

50 NO 42شلوار سايز :  8

300 NO 44شلوار سايز :  9

360 NO 46شلوار سايز :  10

240 NO 48شلوار سايز :  11

120 NO 50شلوار سايز :  12



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   18صفحه 
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20 NO 52شلوار سايز :  13

10 NO 54شلوار سايز :  14

ZRS_0031057

20 NO

لباس كار دوتكه به رنگ آبي روشن پرسنل منطقه عملياتي پارسيان وستاد
 درصد پلي استر 30 درصد پنبه و 70 پارچه لباسكاركجراه با جنس 

 سانتي متر)150 گرم در متر عرض پارچه (290با وزن 
 دوال40بافت پارچه كجراه با تراكم باال (دوتار و يك پود) و نخ 

به رنگ آبي همراه با سرجيب و زيپ
ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و عرق بدن

)باالتر بوده4ثبات رنگ در مقابل نور،ميبايست از حد استاندارد(نمره
تغيير ابعاد پس از غوطه وري درآب سرد(صفر درصد)باشد.

 سانتي متر در محل هاي زير دوخته شد.5نوار شبرنگ به پهناي 
(جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه يك)

الف - در محدوده دورتاردور بازو ب-در محدوده دور تا دور ساق پا
كاپشن

دو جيب در بغل بصورت مورب  در روي سينه به صورت لبه دار
زيپ جلو كاپشن از جنس پالستيك مرغوب

 همراه با قفل بصورت مخفي همراه با قاپ5درجه 
 ضمناً زيپ مي بايست تا زير لباس امتداد داشته باشد.

روي بازوي سمت چپ محل قرارگيري قلم خودكار تعبيه گردد.
كاپشن داراي آستر نخي مرغوب در داخل لباسكار باشد.

آستين كاپشن مانند آستين پيراهني با دكمه
تنظيم در دو اندازه بصورت مخفي

شلوار دو جيب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار
آستر جيب ها از پارچه تترون مرغوب

به لبه آستري جيب ها بايد با نوار دور دوزي  شود.
كليه دوخت ها بصورت صنعتي انجام پذيرد.

كليه دكمه ها و زيپ ها غير فلزي ومرغوب باشد.
برش كليه سايزها بايد مطابق الگوي ايراني-اروپايي باشد.

تذكردر بعضي از قسمت هاي لباس كار بمنظور(سرشانه و پشت آرنج و...)
ايجاد تنوع و زيبايي از همان جنس  پارچه 

ولي با رنگ متفاوت استفاده گردد.
مطابق نمونه كارفرما

ارايه گواهينامه معتبر پارچه از مركز تحقيقات و 
حفاظت  محيط كار يا موسسه استاندارد الزامي است. 

توضيحات:              
بايستي مطابق شرح تقاضاي خريد و استاندارد مربوطه         

        ISIRI 1944)
توسط مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي بر روي پارچه         

ارسالي به تاريخ روز انجام گردد.        
در مراحل دوخت به صورت تصادفي از پارچه ها نمونه برداري شده         

و به مراجع ذيصالح ارسال و تست آزمايشگاهي انجام خواهد شد         1



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
22    از   19صفحه 
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بايستي نتايج تست با نمونه اوليه مشابهت داشته باشد.      
هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي انجام شده بر عهده تامين كننده      

نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس مي باشد.               
جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد. با توجه به اينكه        

تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهايي در        
سايز بندي متعاقبا پس از تاييد نمونه ها اعالم مي گردد.   

درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد      تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه       
 
 
 
      
 

40شلوار آبي روشن سايز 

90 NO 42شلوار آبي روشن سايز  2

125 NO 44شلوار آبي روشن سايز  3

105 NO 46شلوار آبي روشن سايز  4

75 NO 48شلوار آبي روشن سايز  5

40 NO 50شلوار آبي روشن سايز  6

20 NO 52شلوار آبي روشن سايز  7

20 NO 54شلوار آبي روشن سايز  8

5 NO 56شلوار آبي روشن سايز  9

20 NO Sکاپشن به رنگ آبي روشن سايز  10

90 NO Mکاپشن به رنگ آبي روشن سايز  11

140 NO Lکاپشن به رنگ آبي روشن سايز  12

160 NO XLکاپشن به رنگ آبي روشن سايز  13

40 NO XXLکاپشن به رنگ آبي روشن سايز  14

30 NO XXXLکاپشن به رنگ آبي روشن سايز  15

20 NO

XXXXLكاپشن به رنگ آبي روشن سايز  
       
        
        16

ZRS_0031058
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2 PR

لباس كار پيراهن و شوار شاغلين منطقه پارسيان و ستاد
شلوار پارچه شلواري از جنس فاستوني درجه يك كجراه 

52  درصد ترويرا) نخ شماره 55 وwool درصد 45با تركيب (
به رنگ سرمه اي تيره باشد.جنس آستري جيبها و دور كمر 

مي بايست از نوع آستر جيبي رويال درجه يك باشد.
در اليه داخلي دور كمرمي بايست از اليي چسب مرغوب سلكا 

 استفاده گرديده و داراي ترمز كمر مرغوب باشد.
كليه دوخت ها مي بايست صنعتي باشند.

كليه لبه هاي آستري جيبها مي بايست نوار دوزي گردد.
 عدد باشد8حداقل تعداد حلقه هاي كمر مي بايست

در اليه داخلي حلقه هاي كمربند از اليي چسب زانفيكس استفاده گردد 
و دوخت اليك اجرا گردد كليه لبه هاي پارچه مي بايست 

 به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد.
درز بيروني شلوار مي بايست 

به صورت صنعتي با چرخ دو سوزنه چرخ كاري گردد
جيب پشتي در سمت راست بدون درپوش و دكمه تعبيه شود

زير لبه جيب بايداز اليي چسب مرغوب ايلوشين استفاده گردد
دهانه جيب هاي بغل بصورت مورب تعبيه شود.
زيپ شلوار از جنس مرغوب شماره سه  باشد

.شلوار ها بدون پيله باشد.
شلوار بايد داراي آستر داخلي سر زانوهم رنگ پارچه باشد.

شلوارپس از اتو كشي در كاور زيپ دارهمراه با ليبل 
سايز بسته بندي گردد.

 3383بايستي مطابق شرح تقاضاي خريد و استاندارد مربوطه توضيحات:                       
توسط مراجع ذيصالح تست هاي آزمايشگاهي       

بر روي پارچه ارسالي انجام شده باشد     
در مراحل دوخت به صورت تصادفي از پارچه ها نمونه براي شده      

و به مراجع ذيصالح ارسال و تست آزمايشگاهي       
به تاريخ روز انجام گردد      

بايستي نتايج تست با نمونه اوليه مشابهت داشته باشد.      
هزينه تمام تست هاي آزمايشگاهي انجام شده        

بر عهده تامين كننده مي باشد.     
 نمونه هاي ارسالي تا دريافت كامل جنس         

جهت مطابقت نزد متقاضي نگهداري خواهد شد.      
 با توجه به اينكه تعداد اعالمي در سايز بندي حدودي مي باشد،       

تعداد نهايي در سايز بندي متعاقبا پس از تاييد نمونه ها        
اعالم مي گردد.       

درخصوص مطابقت با شرح فني مي باشد.  تاييد نهايي بعد از بررسي ايمني منطقه           
 

38شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  1

11 PR 40شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  2

65 PR 42شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  3
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((سهامی خاص))
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110 PR 44شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  4

120 PR 46شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  5

95 PR 48شلوارجنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  6

47 PR 50شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  7

20 PR 52شلوارجنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  8

25 PR 54شلوارجنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  9

4 PR 56شلوارجنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  10

1 PR 58شلوارجنس درجه يك رنگ سرمه اي  سايز  11

11 PR

پيراهن: جنس پارچه تترون بافت كج راه با تراكم
 بافت باال بدن پوش به رنگ سفيد

 درصد نخ پلي استر)با 65درصد پنبه و (52
 گرم دردر عرض يك و نيم متر170وزن

 دو جيب درپوش دار در جلو تعبيه گردد.
8 آستين ها مي بايست دو دكمه اي باشد عرض سر آستين 

سانتي متر باشد.دكمه هاي جلو بصورت قاپك دار اجرا شود.
دكمه ها از جنس صدفي چهار سوراخه

كليه دوخت هاي داخلي مي بايست دوبل بوده و كنار درزهاي 
بيروني با چرخ دو سوزنه چرخ كاري گردد

 عدد باشد.6.تعداد بخيه ها در هر يك سانت دوخت 
كليه لبه هاي پارچه مي بايست به صورت زيگزاگ لبه دوزي گردد.

در باالي جيب سمت چپ محلي جهت قرار دادن قلم تعبيه گردد
 سانتي متر 4عرض يقه پيراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه 

 سانتي متر باشد6و در زير گلو
.يقه ها مي بايست فنردار باشند و دوخت تزئيني دوبل روي يقه 

اجرا گردد.
اليي چسب مورد استفاده در يقه،سرجيسب و سر آستين 

 درجه يك باشد.SNTاز نوع
برش كليه سايزها بايد مطابق با الگو و جدول سايز ارائه شده 

توسط شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي باشد
هر ثوب پيراهن مي بايست درون جعبه بسته بندي گردد.

 سانتي متر10*3باالي جيب سمت چپ اتيكتي به اندازه 
دوخته شود(نام شركت به همراه لوگو شركت و عالئم اختصاري التين)

برسد.HSEكليه نمونه ها مي بايست به تاييد اداره 
 

Sپيراهن تتران درجه يك رنگ سفيد سايز  12

87 PR Mپيراهن تتران درجه يك رنگ سفيد سايز  13

150 PR Lپيراهن تتران درجه يك رنگ سفيد سايز  14
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160 PR XLپيراهن تتران درجه يك رنگ سفيد سايز  15

40 PR XXLپيراهن تتران درجه يك رنگ سفيد سايز  16

33 PR XXXLپيراهن تتران درجه يك رنگ سفيد سايز  17

19 PR
XXXXLپيراهن تتران درجه يك رنگ سفيد سايز 

18

به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی
((لایر))

به عدد
به حروف

هزينه حمل
    ((لایر))

به عدد
به حروف

جمع کل 
((لایر))

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ايران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کاال) -  

)  ايميل ()07132314447) فاکس (07132138436 - روح هللا پسنديده تلفن (506واحد 

  نام و امضاء و مهر فروشنده:

به عددتوضيحات
به حروف

قيمت کل کاال
((لایر))


