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پارامتر های عمومی بسته بندی سیم کارت دائمی
پارامترهای عمومی استعالم شماره 98/4259
 شرکت کننده در مناقصه بايد تعهد مکتوب امنيتي مبني بر عدم امکان کپي برداري و تکثير از رمزهايي که درپيوست اول آمده است را مهر و امضاء نمايد.
 شرکت کننده در مناقصه موظف و متعهد به رازداري و عدم افشاي اطالعات در کليه مراحل اجرايي اين قراردادو پس از اتمام قرارداد مي باشد .
 شرکت کننده در مناقصه بايد امکان بازديد از خط توليد (بصورت سرزده) را ،براي نمايندگان معرفي شده از MCIحين اجراي مناقصه و در طول مدت قرارداد فراهم نمايد .

-

شرکت کننده در مناقصه بايد کليه بسته ها را براي مدت يکسال پس از تحويل آخرين پارتي گارانتي نمايد .

-

بسته بندي کارت ها مي بايست مطابق دستورالعمل تنظيمي ( پيوست دوم) باشد .کيفيت بسته بندي سيم
کارت ها بايد به تاييد  MCIبرسد.

-

برنده مناقصه مي بايست  Packing Listبسته هاي تحويلي را قبل از ارسال محموله بصورت محرمانه به اداره
کل عمليات خدمات و کانال هاي حضوري تحويل نمايد.
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پيوست اول
" ضمانت و تعهد امنیتی "

در پيشنهاد مناقصه (

شرکت

) يا استعالم (

)

تعهد مي نمايد کليه بسته هاي تحويلي براساس مشخصات فني شرکت ارتباطات سيار ايران طراحي و
ساخته شده و کيفيتهاي مورد نظر خريدار را پشتيباني نموده و اطمينان ميدهد بدون تخريب
بستهبندي ،حتي با پيشرفته ترين تجهيزات امکان کپي برداري ،تقلب و فاش نمودن اطالعات آن وجود
نخواهد داشت.
همچنين حق کپي برداري از اطالعات کارت هاي فعال سازي و نرم افزارهاي تحويلي را نداشته و نيز
متعهد به جبران خسارات خريدار ( به تشخيص خريدار ) در صورت کپي غيرقانوني و يا افشاي اطالعات
مي باشد.
و نيز متعهد مي گردد کليه اطالعات محرمانه و نرم افزارهاي مربوطه را ظرف مهلت مقرر از سوي شرکت
ارتباط سيار به مراجع تحويل دهنده عودت نمايد.

محل امضاي مديران شرکت

محل مهر شرکت
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پيوست دوم
"دستور العمل بسته بندی"

 مطابق پارامترهاي فني ،هرسيم کارت بايد به نحو مطلوب بسته بندي و شناسنامه آن روي بسته بوسيله ليبلامنيتي هولوگرافيک سايز  74 * 52نصب گردد.
 هر  25بسته سيم کارت بايد در بسته هاي کوچک ( شيپر) برابر مشخصات فني اعالمي بسته بندي گردد.-

هر  10عدد شيپر در يک کارتن بزرگتر ( مادر باکس ) از جنس اي فلوت کرافت  5اليه با پوشش کرافت
بسته بندي و شناسنامه آن در دو طرف درج گردد ( .توسط ليبل )

 حداکثر  12کارتن ( مادر باکس ) روي يک پالت قرارگيرد. در بسته بندي پالت ها مي بايست از سر پالت استفاده و از چهار طرف تسمه کشي و بنحو مطلوب استرجگردند.
 ابعاد پالت و سر پالت مي بايست  20ميليمتر از هر طرف بزرگتر از محتويات آن باشد. پالت ها و سرپالت ها مقاوم بوده و در اثر جابجايي تخريب نشده و يا تغيير فرم نيابند. شناسنامه پالت مي بايست در قطع  A4و بنحوي خوانا در چهار طرف پالت نصب گردد. اطالعات کلي محتويات هريک از بسته ها  ،جعبه ها و پالت ها (شروع و پايان سريال ،نام استان ،شماره بستهو  )...عالوه بر نمايش سريالي به صورت بارکد ميله اي بر روي هر يک درج شود.
 کليه بسته هاي کوچک و بزرگ مي بايست بوسيله ليبل امنيتي تخريب شونده از دو طرف پلمپ گرديده وبطور ترتيبي بر اساس شماره  ،ليبل گذاري و بسته بندي شوند.
تذکر :استاندارد بسته بندي طبق عرف و براي نگهداري در انبارها مي بايست از طرف برنده مناقصه رعايت گرديده
و قبل از ارسال به تاييد ناظر  mciبرسد .

3

بسمه تعالي
فرم A4
شركت ارتباطات سيار ايران

كد مدرك ()FO-343-44

Pre-Paid Scratch Card
Functional & tech. Spec.

V.8.2

1390

پيوست سوم
جدول ارزیابی فنی شرکت کننده در مناقصه
ردیف

شاخصهاي کلي

ريز شاخصها

امتياز

فضاي کاري مناسب ( اداري و توليدي )
دستگاه چاپ
5
دستگاه پاکت ساز
5
دستگاه شخصي سازي
10
ساير تجهيزات فني ( دستگاه برش ،گوشه زن ،ليفتراک و)...
5

جمع
امتياز

5

1

توان تجهيزاتي

30

2

توان فني و برنامه ريزي

کفايت کارکنان کليدي
کفايت کادر فني
برنامه ريزي و کنترل پروژه

5
5
5

15

3

نظام تضمين کيفيت

سيستم مديريت کيفيت

10

10

4

تجربه در زمينه تامين
مواد اوليه

سوابق تامين مواد اوليه در قرارداد هاي قبلي

5

امنيت اطالعات

6

توان مديريتي

10
 امنيت گردش اطالعات در محيط کار امنيت دريافت و ارسال اطالعات () SFTP رعايت اصول حفاظتي و HSE گواهينامه هاي بين المللي عضويت در انجمن هاي تخصص مرتبط -تشويق نامه هاي مرتبط

10

5
20

30

5
3
1

5

1
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