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 למוצרים תעופתיים רכיבים/  ג"מספקי חדרישות איכות 

 

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

 . כאשר נדרש בהזמנה הפנייה למפרט זה, שבבימטלחברת 

 :פירוט הדרישות .8

על הספק להודיע . או לקוחותיה/ו שבבימטלי חברת "הספק מקיים מערכת איכות ותהליכי רכש שנבדקו ואושרו ע .א

 .על כל שינוי מהותי בארגון בבימטלשלחברת 

 .ו לקוחותיה לסקירת מערכת האיכות לפי דרישה ובתיאום מוקדםא שבבימטלהחברה תאפשר גישה לנציגי חברת  .ב

 .או לקוחותיה כפי שיצוין בהזמנה שבבימטלי חברת "לפי דרישה יהיה החומר מתוצרת יצרנים אשר אושרו ע .ג

 .שבבימטלשל דוחות היצרנים וידווח לחברת ( לידציהו)יצרן יבצע בדיקות תקופתיות לאימות ה .ד

 .על הספק לשמור על עקיבות החלקים למנת חומר הגלם, אחת( HEAT)חמרי הגלם המסופקים יהיו ממנת ייצור  .ה

י "התעודות יהיו חתומות ע. של יצרן חומר הגלם( COT)תעודת בחינה מפורטת  שבבימטלהיצרן יספק לחברת   .ו

 .(COC Shippers)ק תעודה על אימות חומר הגלם בנוסף יספ .מבקר מוסמך

המסמכים יהיו , י לקוחות שבבימטל"או כפי שיידרש עשנים  5היצרן ישמור את מסמכי האיכות הישימים למשך  .ז

 .או לקוחותיה שבבימטלזמינים לנציגי חברת 

יופנו הזמנות הרכש רק לספקים  מזויפים( קשיחים או רכיבים אלקטרונים)רכיבים / מרים ומנע משימוש בחיבכדי לה .ח

 .מקורי של היצרן  COCיש לספק  .פריט/ בטחון לחומר / י תעשיות התעופה "אשר אושרו ע

 .הזמנות רכש לנעיצת קשיחים יחייבו את הספק לרכש הפריטים בהתאם

קשיחים / םעל הספק לשאת בעלות החומרי, י הספק כמזויפים"קשיחים שסופקו ע/ במידה וזוהה והוכח כי החומרים

 .שסופקו

מ להבטיח אי "הספק ינקוט באמצעים הנדרשים ע, "פריט בטיחותי"במקרים בהם מוגדר הפריט כ: פריט בטיחותי .ט

 . גרימת נזק בלתי קביל לאדם או לרכוש

מודעים לתחומי הנושאים הבאים באמצעות הדרכה , כל אחד במסגרת עיסוקו, הספק מבטיח שכלל העובדים  .י

 :שילוט מתאים באזורי העבודה י"או ע/פרונטלית ו

 .למדיניות האיכות של הספק# 

 .לעיסוקו םהרלוונטייליעדי הארגון # 

 .לתרומתם לאפקטיביות מערכת האיכות# 

 .לתרומתם לעמידה בדרישות המוצר# 

 לחשיבות בקיום ערכי הארגון ועמידה בקוד האתי של הארגון # 

  :הצהרת הספק

 .מ"בעתעשיות  שבבימטלת המפורטות בכל הזמנות חברת אנו מתחייבים לקיים דרישות איכו

 מ       "שבבימטל תעשיות בע –מנהל איכות  -  יאיר דהן : הוכן ואושר


