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כללי:
מסמך זה מפרט את דרישות האיכות אותן נדרש הספק לקיים .דרישות אלו מחייבות בכל ההזמנות של חברת נדיב.
פירוט הדרישות:
הספק מקיים מערכת איכות ותהליכי ייצור שנבדקו ואושרו ע"י חברת נדיב ו/או לקוחותיה.
תהליכי הייצור יעברו תהליך של תיקוף (ולידציה).
על הספק להודיע לחברת נדיב על כל שינוי מהותי בארגון או בתהליך הייצור הישים.
ללקוח ולרשויות נשמרת הזכות לבחון במקור אספקה או שירותים והספק יעמיד לרשותם את כל האמצעים הנדרשים.
החברה תאפשר גישה לנציגי חברת נדיב ,לקוחותיה ונציגי רשויות סטטוטוריות ורגולטוריות סקירת מערכת האיכות
לפי דרישה ובתיאום מוקדם.
ביקורת במקור ע"י נציג נדיב אינה פותרת את היצרן מאחריותו למשלוח מוצרים התואמים לדרישות.
המוצרים המסופקים ע"י חברת נדיב לצורך ביצוע התהליך הם ממנת ייצור אחת ,על הספק לשמור על נעקבות החלקים
ולא לערבב בין מנות הייצור כפי שסופקו.
כאשר יוגדר בהזמנה היצרן יבצע ביקורת פריט ראשון –  FAIבהתאם לדרישות תקן  ,AS 9102על טופס מצורף.
אם לא נדרש אחרת בגוף ההזמנה ,הדגימה תהיה לפי תכנית דגימה  , Squeglia C=0רא"ר .2.5%
היצרן יספק לחברת נדיב תעודת איכות מפורטת ( ) COA/COTוכן הצהרת איכות ( )COCהמפרטת את מספר
החלקים שעברו את התהליך וכן את מספר מפרט התהליך המאושר ואת מהדורת המפרט .התעודות יהיו חתומות ע"י
מבקר מוסמך.
במידה והספק מעביר עבודה לקבלן משנה נוסף ,עליו לקבל אישור לכך ועליו לשרשר לקבלן המשנה את הדרישות
המופיעות בהזמנה.
כל חריגה בתוצאות בדיקות המוצרים או בתהליך /חומר /אחסון תדווח לחברת נדיב לאישור והחלטה .הספק ידווח לפי
דרישה גם על פעילויות מתקנות שביצע לשם מניעת הישנות התקלה.
בהתאם לדרישות המוגדרות בהזמנה  ,היצרן יחתום בשלב הרלוונטי ב RC-המצורף לחלקים וירשום כמות ותאריך.
כמו כן על
במקרה של תלונה מנדיב ,על הספק לענות לתלונה תוך  24שעות ,או ביום עסקים הבא.
הספק לבצע בדיקת אפקטיביות לפעילות מתקנת שתופיע בתשובה לדו"ח אי התאמה.
הספק יוודא לאורך שלבי הייצור ובאריזות המוצרים העדר גופים זרים ( )FODשיכולים לפגוע בתפקוד המוצר או
בבטיחותו.
לקב''מ ידוע חשיבות והשלחות של חומרים/רכיבים מזויפים .הקב''מ מתבקש לבצע כל הפעילות הנדרשת למניעת
שימוש בחומרים/רכיבים מזוייפים.
לקב''מ ידוע על תרומתיו להתאמת המוצר לדרישות.
הקב''מ מודע לחשיבות ההתנהגות אתית.
הקב'' מ מודע לבטיחות המוצר ,ובמידה ויש דרישה לבטיחות המוצר הנושא יוגדר בגוף ההזמנה כולל פעילות נדרשת.
הערכת ספקים של המזמין מבוססת על  4פרמטרים – איכות ,לו''ז ,תיעוד נלווה ואריזה.
ספק/קב''מ בציון נמוך מ 70%-יתבקש לפעילות מתקנת ,במידה ולא בוצעה במועד בנדרש הספק/קב''מ יצא מרשימת
ספקים.
הספק יארוז את הפריטים /מוצרים ,יסמן את האריזה ויעבירם לנדיב בהתאם לדרישות הזמנה כך שיתאימו לתקני
שינוע ומפרטי הביצוע המקובלים להגנה ומשלוח.
היצרן ישמור את מסמכי האיכות הישימים לתהליך למשך  7שנים לפחות או אחרת לפי דרישה ( עבור אלביט ותעופה
אזרחית יש לשמור לאורך כול חיי מוצר ,עבור רפא"ל – יש לקבל אישור המזמין לפני השמדת המסמכים).
המסמכים יהיו זמינים לנציגי חברת נדיב או לקוחותיה.
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. אנו מתחייבים לקיים דרישות איכות המפורטות בכל הזמנות חברת נדיב בע"מ,בקריאת מסמך זה

