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  דרישות איכות לספק בתחום ע"ש

מסמך זה מפרט את דרישות האיכות אותן נדרש הספק לקיים. דרישות אלו מחייבות בכל ההזמנות של   כללי: .1

 . בע"מ קוליברי חברת 

 פירוט הדרישות: .2

על הספק  ו/או לקוחותיה. בע"מ קוליברי הספק מקיים מערכת איכות ותהליכי ייצור שנבדקו ואושרו ע"י חברת  .א

מים עבור הפריטים הנרכשים ע"י שיהיהותי בארגון או בתהליך הייצור על כל שינוי מ קוליברי בע"מ להודיע ל

 .בע"מ קוליברי

ללקוח ולרשויות נשמרת הזכות לבחון במקור אספקה או שירותים והספק יעמיד לרשותם את כל האמצעים  .ב

 הנדרשים. 

 רת מערכת האיכות לפי דרישה ובתיאום מוקדם.או לקוחותיה לסקי החברה אפשר גישה לנציגי ספק יה .ג

 על הספק לשמור על עקיבות החלקים למנת חומר הגלם ולא לערבב בין מנות החומר כפי שסופקו. .ד

וניירת הייצור  הזמנה הנדרשים ב םכל הפריטים שיופיעו בהזמנה חייבים לעמוד בדרישות הסטנדרטים הרלוונטיי .ה

 המלווה את המוצר.

המפרט את תוצאות דו"ח ביקורת פריטים המיוצרים, ולספק עם הפריטים ה מנות לעקורת נדרש לבצע בי ספקה .ו

,      SQUEGLIA, יש לבצע ביקורת מדגמית עפ"י תקן בגוף ההזמנה אם לא צוין אחרתהמדידה המתקבלות. 

 ע"י מבקר מוסמך. יהיו חתומים דוחותה.   C=0,2.5% רא''ר

 יש להתיחס לדרישות השרטוט.במידה ודרישות השרטוט מגדירות אחרת,  .ז

עבור חומר הגלם שנרכש עבור   COC / COT / COAתעודת  קוליבריהספק נדרש לספק לעם אספקת הפריטים,  .ח

 מבקר מוסמך .ה ע"י חתומיצור הפריטים בהזמנתנו,

                                                                                    ולספק לקוליברי את הדוחות המתאימים.  FAI –יש לבצע בדיקת פריט ראשון , בהזמנה הוגדרבמידה ו .ט

 בע"מ בהתאם לדרישות הלקוח .   קוליבריהטפסים למילוי יסופקו ע"י  ,נדרש כאשר

 אישור והחלטה בטרם אספקת המוצרים.לצורך  קוליברי בע"מ כל חריגה בתוצאות בדיקות המוצרים תדווח ל .י

 דרישה גם על פעילויות מתקנות שביצע לשם מניעת הישנות התקלה. הספק ידווח לפי

לקבלן המשנה את  שרשרועליו ל , מהחברהעליו לקבל אישור לכך , לקבלן משנה נוסף עבודה במידה והספק מעביר  .יא

 הדרישות המופיעות בהזמנה.

יהיו זמינים לנציגי שנים , המסמכים  5ישמור את מסמכי האיכות הישימים למשך  ספקהוגדר אחרת מאם לא  .יב

 או לקוחותיה. החברה 

 


