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 קבלני משנה לתהליכים מיוחדיםלדרישות איכות רכש 

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

 .בע"מ חברת קוליברי ההזמנות של 

 פירוט הדרישות: .2

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

על כל שינוי מהותי בארגון או בתהליך  בע"מ קוליברי על הספק להודיע לחברת  קוחותיה. ל

 הייצור הישים.

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

 האמצעים הנדרשים. 

פי דרישה ובתיאום או לקוחותיה לסקירת מערכת האיכות ל החברה אפשר גישה לנציגי ספק יה .ג

 מוקדם.

 על הספק לשמור על עקיבות החלקים ולא לערבב בין מנות הייצור כפי שסופקו. .ד

בהתאם  ו/או לקוחותיה  בע"מ קוליברי ל תםעל הספק לשמור על הוכחות תיקוף תהליכים ולהציג .ה

 לדרישה . 

ביקורת דו"ח פריטים המיוצרים, ולספק עם הפריטים ה מנותעל נדרש לבצע ביקורת הספק  .ו

 המפרט את תוצאות המדידה המתקבלות. 

.    C=0,2.5% , רא''ר SQUEGLIAיש לבצע ביקורת מדגמית עפ"י תקן  אם לא צוין אחרת, .ז

 ע"י מבקר מוסמך. יהיו חתומים הדוחות

וכן הצהרת חתומות ע"י מבקר מוסמך  COA /COT תעודת איכות מפורטת  חברההיצרן יספק ל .ח

 הרשום להלן:המפרטת את COC איכות 

 מספר חלק 

 מספר שרטוט ומהדורתו 

  תאור התהליך שבוצע 

 החלקים שעברו את התהליך  כמות 

  ומהדורתומפרט התהליך מספר  

 הספק ידווח.  לאישור והחלטה  חברהכל חריגה בתוצאות בדיקות המוצרים או התהליך תדווח ל .ט

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

 .שנים לפחות  5היצרן ישמור את מסמכי האיכות הישימים לתהליך למשך אם לא מוגדר אחרת ,  .י

 או לקוחותיה. קוליברי בע"מ המסמכים יהיו זמינים לנציגי 


