مشخصات فنی بسته بندی سیم کارت دائمی
پاکت
-

ابعاد  217 x 130 :میلی متر
جنس :مقوای پشت سفید  300گرم گالسه مات
چاپ  :چهار رنگ کیفیت رنگ و شفافیت مطابق Artwork

کارت فعال سازی
-

ابعاد90*90 :
جنس :مقوای گالسه مات  300گرمی
چاپ  :چهار رنگ کیفیت رنگ و شفافیت مطابق  Artworkو

شخصی سازی کارت ها:
شماره سريال و ساير اطالعات مندرج روی کارتها و بسته ها با استفاده از پرينت ماندگار درج گردد .
پوشش رمز
-

اسکرچ هولوگرافیک با لوگوی همراه اول
از اسکرچ تولید شده با تکنولوژی هولوگرام لیبل مطابق طرح ارايه شده از طرف شرکت ارتباطات سیار ايران استفاده گردد،
جنس لیبل و مقدار چسبندگی آن بايد بگونه ای باشد که جداسازی و الصاق دوباره آن امکان پذير نباشد.
امکان خواندن رمز قبل از برداشتن پوشش رمز و يا هرگونه دستگاه پیشرفته میسر نباشد.

شیپر
-

جنس :مقوا پشت طوسی  230گرم لمینیت شده روی  Eفلوت
چاپ  :چهار رنگ (کیفیت رنگ و شفافیت مطابق Artwork

بسته بندی
-

هر سیم کارت به همراه يک کارت فعال سازی داخل يک پاکت قرار گیرد.
درب پاکت با لیبل امنیتی پشت چسب دار با نوار هولوگرافیک  70*50بسته شود.
اطالعات مربوط به بسته با پرينت ماندگار و خوانا روی لیبل امنیتی درج گردد.
هر  25پاکت می بايست در يک شیپر قرار گیرد.
شیپر از باال و پايین توسط لیبل تخريب شونده پلمپ گردد.
لیبل اطالعات بر روی شیپر ( دو عدد در دو سمت شیپر در ابعاد  )90*140الصاق گردد.

-

سريال ابتدا و انتها بصورت عدد و بارکد میله ای درج گردد.
هر  10شیپر می بايست بطور متوالی و منظم داخل يک مادر باکس قرار گیرد.
مادرباکس از جنس مقوای ای فلوت  5اليه با روکش کرافت باشد.
مادرباکس از باال و پايین توسط لیبل تخريب شونده پلمپ گردد .
اطالعات مورد نیاز همراه اول بوسیله لیبل پشت چسب دار (  2لیبل  )140*90درج گردد.
سريال ابتدا و انتهای مادرباکس بصورت عدد و بارکد میله ای درج گردد.
هر  12جعبه مادر باکس می بايست روی يک پالت قرار گیرد.
مادر باکس ها بطور منظم و متوالی روی يک پالت قرار گیرد.
پالت ها در چهار طرف دارای شناسنامه باشند (.سريال ابتدا و انتها بصورت عدد و بارکد میله ای درج گردد)
رعايت عرف در بسته بندی نهايی( پالت مستحکم ،استفاده از سرپالت ،تسمه کشی پالت ،استرچ پالت  )...الزامی است.

*ارائه پکینک لیست الزامیست
*نمونه های ارائه شده از لحاظ کیفیت رنگ و گرماژ کاغذ و کیفیت بسته بندی می بایست قبل از تحویل اولین
پارتی به تایید ناظر  MCIبرسد.
*ارائه پکینک لیست الزامی است و قبل از ارسال کاال می بایست تحویل اداره کل عملیات خدمات و کانال های
حضوری گردد.

زمانبندی تحویل
-

پیمانکار موظف است پس از ارجاع سفارش و دریافت طرح حداکثر ظرف مدت یک هفته مقدمات تولید را
فراهم نماید.

-

پیمانکار می بایست توانایی بسته بندی روزانه  30000قطعه و ارسال آن به انبار را داشته باشد.

-

هیچگونه عذری برای تاخیر در تحویل مسموع نبوده و پذیرفته نخواهد گردید.

-

چنانچه پیمانکار منتخب در تحویل کاال تاخیر نماید ،جرائم تاخیر با فرمول زیر محاسبه و اعمال خواهد گردید:

 %5اجرت بسته بندی يک قطعه *تعداد روز های تاخیر*تعداد کااليی که با تاخیر ارسال و تحويل انبار شده= مبلغ جريمه

