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Dohoda o kvalitě s dodavateli materiálových vstupů 

 

1 Obecné informace  
Tento dokument je součástí ostatních dohod v oblasti nákupu, kvality a logistiky, které byly uzavřeny 
mezi Flídr metal s.r.o. nebo Flídr plast s.r.o. – dále jen zákazník a jeho dodavatelem v rámci dodavatelského 
řetězce, jehož kvalitativní podmínky a pravidla stanovuje 3. strana – koncový výrobce v příloze odkázané v 
závěru tohoto textu. Obě strany, tj. zákazník a dodavatel, jsou tímto rámcem vázány. Dodavatel v případě 
nákupu hotových dílů, náhradních dílů, polotovarů nebo výrobních materiálů, které se stávají součástí 
společného produktu, zodpovídá, že tyto kvalitativní podmínky a pravidla přenese na dodavatele svého. 
Veškeré účinné specifické odchylky od těchto pravidel pro konkrétní projekty musí být dohodnuty jmenovitě.  

2 Bezpečnost výrobku, záruka výrobku  
V souladu s požadavky na dodavatelský řetězec je dodavatel povinen ustanovit a zmocnit zástupce pro 

bezpečnost výrobku. Dodavatel je povinen neprodleně informovat zákazníka psanou formou (e-mailem) o 

jakýchkoli změnách týkajících se této pozice.  

3 Schválení procesu a produktu  
Použité metody jsou dle normativu VDA 2 v aktuální verzi, není-li smluvně specifikováno jinak 

4 Rekvalifikační testy a audity produktu 
Dodavatel odpovídá za provedení všech rekvalifikačních testů své produkce. Testy a zkoušky jsou 

požadovány dle výkresu nebo zvláštní přílohou zákazníka. Doba rekvalifikačních zkoušek pro vlastnosti 

D/TLD bude definována zákazníkem, avšak nejméně jednou za 12 měsíců, pro jiné vlastnosti nejméně 

jednou za 3 roky. Dodavatel bude vyžadovat rekvalifikaci validačních zkoušek od svých dodavatelů. 

Zprávy o bezpečnostních vlastnostech (D/TLD) musí být předávány po dobu platnosti smlouvy. 

5 Materiálové certifikáty  
Pro každou dodávku materiálu zákazníkovi spolu s dodacích listy jsou vyžadovány materiálové certifikáty.  

6 Dodatečné dokumenty, které jsou požadovány  

6.1 Seznam kontaktů  
Dodavatel udržuje aktuální seznam svých kontaktních osob. 

6.2 Certifikace systému managementu kvality  
Dodavatel dokládá úspěšné certifikace a recertifikace systému managementu kvality kopií platného 
certifikátu (IATF 16949, VDA 6.1 nebo ISO 9001). 
V případě zahájení procesu decertifikace tuto skutečnost neprodleně sděluje. 
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6.3 Výkonnostní testy 
Dodavatel je požádán, aby provedl dvoudenní výrobu podle schváleného časového plánování projektu. 

Dodavatel je žádán, aby se předem dohodl na přesném termínu   pro dvoudenní výrobu se zákazníkem 

minimálně 2 týdny předem. Tato žádost by mohla být nahrazena potvrzením kapacity ze strany dodavatele. 

6.4 Samoaudit  
Dodavatel provede procesní samoaudit podle kvalitativních podmínek a pravidel dodavatelského řetězce, a 

to minimálně jeden za 12 měsíců, a poskytne jeho výsledky zákazníkovi. Zákazník Chyba! Záložka není 

definována. má právo provést audit v závodě dodavatele za účelem ověření vlastního auditu dodavatele. 

Tento audit může být vyžadován a prováděn i za účasti zástupců zákazníka nebo OEM. 

6.5 Způsobilosti 

- Výsledky SPC jako součást důkazu kvality, dodavatel musí zajistit kontrolu vlastností zvláštních, 

tj speciálních a kritických znaků podle specifikací.  

- Mechanické a chemické vlastnosti materiálů musí být potvrzeny certifikátem specifikovaným 

objednávkou.  

- Požadavky na způsobilost: Cmk, Ppk ≥1,67, Cpk ≥ 1,33. Pro bezpečnostní charakteristiky Cmk, 

Ppk ≥ 2, Cpk ≥ 1,67. Pokud není možné se dostat na požadovanou schopnost procesu, žádáme o 

100 % kontrolu. 

7 Kvalitativní neshoda dodávky 
V případě v případě kvalitativní neshody musí dodavatel zákazníkovi doložit informaci o řešení metodou 8D 

dle normy VDA 8D – Řešení problému v 8 disciplínách. Opatření (3D zpráva) do 24 hodin, kompletní 8D 

(hlavní příčina problému, analýza a trvalé opatření) musí být zákazníkovi odesláno do 10 dnů. Neodešle-li 

dodavatel odpověď ve stanovené lhůtě, je reklamace považovaná za uznanou. Náklady na reklamaci budou 

účtovány podle níže uvedené tabulky sankcí.  

Popis Sankce v EUR Množství  

Dokument  Stížnost / problém  120 EUR  Pohledávka  

Neshodný materiál  Třídění / opravy interní  35 EUR  Za hodinu 

Neshodný materiál  Třídění / opravy externí skutečné náklady  
 

Neshodný materiál Vadné výrobky  skutečné náklady  Pohledávka 

Reklamace 
nezachycená 
zákazníkem 

Vady proniklé v rámci 
dodavatelského řetězce 

skutečné náklady Pohledávka 

Neshodný materiál Poškození nástroje, 
poškození stroje způsobené 
neshodným materiálem  

skutečné náklady  Pohledávka 

    

 
Samotný způsob finančního a materiálového vypořádání neshodné dodávky spočívá, není-li operativně 
dohodnuto jinak, ve vrácení dílů a jejich nahrazení shodnou dodávkou, a dobropisováním (opravným 
daňovým dokladem do 14 dnů) dodatečně uznaným naší účtárnou. 
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8 Kvalitativní hodnocení dodavatele 

8.1 Hodnotícím kritériem technické přijatelnosti 

 v rámci jejího prověření je zařazený dodavatel do projektu ještě před udělením zakázky. Specifickým 
výstupem hodnocení technické přijatelnosti je klasifikace rizikovosti (A-B-C), která je jednak hodnotícím 
kritériem, a dále určuje způsob dohledu v řízení stupňů zralosti. 

8.2 Hodnotícím kritériem kvalitativního výkonu  
dodavatele je PPM, tj. podíl vadných dílů na 1 000 000 dílů vyrobených. Dílem se rozumí množství materiálu 
spotřebované při výrobě u zákazníka na finální produkt. Vadným se rozumí díl neodpovídající specifikaci 
zákazníka, legislativy nebo funkci, který byl zachycen v jakékoliv fázi po dodání, a vada u něj vznikla před 
dodáním. 
Požadavek na meze PPM je: 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Nejvyšší 
možné 
hodnocení A 

<100 PPM <20 PPM <10 PPM <5 PPM 0 PPM 

Nejvyšší 
možné 
hodnocení B 

<500 PPM <100 PPM <20 PPM <20 PPM <20 PPM 

Hodnocení C Nesplnění podmínky pro hodnocení B 

 

Měsíční hodnocení dodavatele se provádí podle kritérií a skóre – viz tabulka níže.  

V případě vyhodnocení A – dodavateli nejsou zasílány žádné informace.  

V případě vyhodnocení B nebo C – hodnotící list je zasílán zákazníkovi a jsou požadovány akční 

plány.  

 

Roční hodnocení je zasíláno dodavateli každý konec roku nebo na vyžádání.  

8.3 Hodnotícím kritériem kvalitativní způsobilosti dodavatele 
je výsledek procesního auditu dle VDA 6.3. 

9 Ostatní  
Neobdrží-li zákazník reakci na požadavky této dohody do 10 pracovních dnů, vstupuje tato dohoda v platnost 
s prvním plněním z objednávky, a platí, že dodavatel přijal všechny požadavky uvedené v textu.  
Dodavatel zajišťuje výrobu v souladu s platnou legislativou (včetně všech příslušných pravidel pro bezpečnost 
a životní prostředí). 
Zákazník si vyhrazuje právo prohlédnout si a zkontrolovat všechny dokumenty a záznamy spojené s kvalitou 
a kontrolou dodaných produktů a zainteresovaných procesů. 

 

 
Za Flídr metal s.r.o. a Flídr plast s.r.o. v Širokém Dole dne 12.3.2021 
 
Vladimír Hanák 
Manažer dodavatelské kvality 


