ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
Տեքսուորլդ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱԲԱՏ/ՊԱՐԵԿ/2022/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու
շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
Չափաբաժնի
համար
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մակնիշը

արտադրողի

տեխնիկական բնութագիրը

անվանումը
Հանդերձանք

Տեքսուորլդ ՍՊԸ

Տաբատը - մուգ կապույտ գույնի
կտորից, առնվազն 67% բուրդ և 33%
պոլիէսթեր, քաշը 1մ2 250գ:
Տաբատը ունի ինքնակարգավորվող
գոտկատեղ, մշտական զինվորական
ծալքեր և պրոֆեսիոնալ հարթ
ճակատային դիզայն: Գոտին՝
գոտեմակօղերով, կոճկվում է մեկ
կոճակով, մետաղյա կեռիկով և
շղթայով: Արտաքին գրպանները թեք
են: Առաջամասում մինչև ծնկները
մշակվում է աստառ: Թեք
գրպանների ներքևի մասում
ներկարվում են մեծ գրպաններ,
հետևամասի աջ ու ձախ կողմում

կապույրով փակվող ներկարված
գրպաններ: Փաթեթավորումը՝
պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ
պարկով, որի մեջ տեսականին 10
հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ
պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ:
Պարկերը պիտակավորված,
պիտակների վրա պետք է նշված
լինի տեսականու անվանումը,
քանակը, չափսերը, արտադրող
կազմակերպության անվանումը,
արտադրման ամիսն ու տարեթիվը
և տեխ. պայմանի համարը: Նմուշը
և չափսերը համաձայնեցնել
պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара
ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲՏԱԲԱՏ/ՊԱՐԵԿ/2022/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
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Униформа

ООО Тексуорлд

Брюки - из темно-синей ткани, в
составе не менее 67% шерсть и
33% полиэстера, вес 250 г/м2.
Брюки в поясной части имеют
эластичную резину, а также
передняя часть имеет
профессионально ровный дизайн.
Ремень с кольцами, застегивается
на одну пуговицу, металлический
крючок и цепочку. Наружные
карманы наклонные. Передняя
часть до колен прорабатывается
подкладкой. Под наклонными
карманами вставлены большие
карманы, а с зади правой и левой

стороны есть вшитые карманы,
которые закрываются липучкой.
Фасовка в пакеты, по 10 штук в
одном пакете, ассортимент - в
прозрачный полиэтиленовый пакет,
по 1 штуке в один пакет. Брюки
промаркированы, на этикетках
должны быть указаны размер
изделия, название производителя,
месяц и год выпуска. Образец и
размеры согласовать с заказчиком.
При необходимости заказчику
предоставляется отчет о
лабораторных испытаниях.
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