Priedas Nr.1 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

AB „ACHEMA“ ir kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų - Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“
bendrovių)
TERITORIJOS SCHEMA
( Žiūrėti prie Rangos sutarties specialiųjų sąlygų (SS) )

Priedas Nr.3 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

ATMINTINĖ RANGOVINĖMS ORGANIZACIJOMS
Kaip įforminti jai priklausančių įrangos, įrankių, ir medžiagų įvežimą į AB „Achema“ ( ir
kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų - Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovių)

teritoriją ir išvežimą iš jos
ĮVEŽANT:
1. Rangovinėms organizacijoms įvežant medžiagas, atsargines dalis, įrenginius, kitas materialines
vertybes, skirtas sunaudoti AB „Achema‘ teritorijoje esančiuose objektuose įrenginių remontui ar
naujų objektų statybai, pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto saugui važtaraštį ar PVM sąskaitą
faktūrą, ant kurių pastarajam dėti asmeninį spaudą, spaudą „Realizacijos postas. Įvažiuoti
leidžiu“, pasirašyti, tuo patvirtinant, kad šios materialinės vertybės tikrai įvežtos į bendrovės
teritoriją.
2. Rangovinėms organizacijoms įvežančioms įrenginius, įrankius, įrangą, statybininkų namelius,
nesavaeigę techniką, kurių pagalba bus vykdomas remontas ar statyba, rangovinei organizacijai
„Realizacija“ poste saugui pateikti raštą, ant kurio UAB „Budrus sakalas“ saugui po patikrinimo
dėti spaudą „Realizacijos postas. Įvažiuoti leidžiu“, asmeninį spaudą ir pasirašyti tuo
patvirtinant, kad nurodytos materialinės vertybės tikrai įvežtos į bendrovės teritoriją. UAB
„Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui padaryti atžymėto rašto kopiją ir jį palikti poste.
IŠVEŽANT:
3. Išvežant nepanaudotas medžiagas, atsargines dalis, įrengimus skirtus naudoti AB „Achema“
teritorijoje esančiuose objektuose, rangovinei organizacijai paruošti objekto, kur buvo vykdomas
remontas, statyba vadovui raštą, nurodant kokios materialinės vertybės liko nepanaudotos ir
pasirašyti jo leidimo vertybes išvežti. Raštą pasirašyti atitinkamo objekto vadovui ir vizuoti AB
„Achema“ direktoriui pagal funkcijas, jei darbai buvo vykdomi AB „Achema“ objektuose.
Saugo „Realizacija“ poste spaudu „realizacijos postas. Įvažiuoti leidžiu“, asmeniniu spaudu ir
parašu, atžymėtą važtaraštį arba PVM sąskaitą faktūrą objekto vadovo pasirašytą raštą laikyti
leidimu išvežti materialines vertybes. Išvežant vertybes, vadovo pasirašytą raštą rangovinei
organizacijai palikti poste „Realizacija“.
4. Išvežant po remonto, statybos įrenginius, įrankius, įrangą, statybininkų namelius, nesavaeigę
techniką rangovinėms organizacijoms pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ saugui
šio rašto su įvežimo spaudu „Realizacijos postas. Įvažiuoti leidžiu“ originalą su objekto kuriame
atliko darbus, vadovo viza leidžiančia išvežti šias vertybes. Jei vertybes norima išvežti dalimis
rangovinei organizacijai pateikti UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“ raštą su objekto
viršininko viza, nurodant ką ji konkrečiu reisu nori išvežti ir kaip priedą pateikti įvežimo rašto
originalą. Kiekvieną raštą vizuoti objekto vadovui. UAB „Budrus sakalas“ posto „Realizacija“
saugui patikrinti išvežamas vertybes, atžymėti įvežimo rašto originale išvežamas materialines
vertybes, nurodant išvežtų pozicijų skaičių ir atžymint saugo asmeninio spaudu ir spaudu
„Realizacijos postas. Išvažiuoti leidžiu“ ir pasirašyti.

Priedas Nr.4 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

Automobilinio transporto įvažiavimo į AB „Achema“ “ ( ir kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovių) teritoriją

TAISYKLĖS

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
2.
3.

4.

Reikalavimai įvažiuoti į statybos aikštelę:
Transporto priemonėms įvažiuoti į statybos aikštelę leidžiama tik turint nustatytos formos leidimą,
išduotą UAB „Budrus sakalas“, ir leidus rangovo statybos vadovui, kuris nurodo transporto
priemonės pastatymo vietą (zoną);
Rangovinių organizacijų, įvežančioms įrenginius, įrangą, statybinius namelius, nesavaeigę
techniką, kurių pagalba bus vykdomi statybos darbai, statybos vadovams laikytis objekto
pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekte numatytų reikalavimų;
Perstatyti, pervaryti transporto priemonę statybos aikštelėje galima tik suderinus su rangovo
statybos vadovu;
Dirbant keliems rangovams, kiekvienos organizacijos statybos vadovai reguliuoja sau priklausančio
ar jį aptarnaujančio transporto judėjimą.
Transporto priemonei pajudėti galima tik įsitikinus, kad visi transporto priemonės įrenginiai
nuleisti, pervesti į transportavimo padėtį ir pritvirtinti.
Pravažiuojant transporto priemonėms po estakadomis, komunikacijomis, konstrukcijomis, esant
ribotam pločiui ar aukščiui būtina įsitikinti ar galima saugiai pravažiuoti po jomis, šalia jų. Esant
neaiškumams kreiptis į cecho atstovą ar statybos vadovą.
Iškrovus ar pakrovus transporto priemonę, atlikus konkrečius aptarnavimo, kėlimo ar pan. darbus,
vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti transporto priemonę iš cecho teritorijos.

Priedas Nr.5 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

ATMINTINĖ
Įvažiuojantiems ir įeinantiems i AB „Achema“ ( ir kitų šioje teritorijoje esančių Užsakovų Koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovių) teritoriją

1. Bendrovės teritorijoje laikomasi kelių eismo taisyklių reikalavimų. Transporto greitis gatvėse ir
keliuose – ne daugiau 30km/val., pervažose, cechų kiemuose ir įvažiavimuose į juos – ne daugiau
kaip 10km/val. Lenkti judančias transporto priemones bendrovės teritorijoje draudžiama. Visos
geležinkelio pervažos nereguliuojamos.
2. Draudžiama vaikščioti po gamybinių cechų teritoriją, patalpas, įrenginius be to cecho lydinčiojo
darbuotojo.
3. Draudžiama į bendrovės teritoriją įvežti nepilnamečius asmenis.
4. Rūkyti bendrovės teritorijoje galima tik specialiai įrengtose vietose.
5. Privaloma vykdyti visus lydinčiojo asmens, cecho darbuotojo ir bendrovės kontroliuojančių
tarnybų nurodymus.
6. Metanolis (metilo spiritas) savo išvaizda ir kvapu primena etilo spiritą ir yra stiprūs, ypatingai
veikiantis nervų sistemą ir kraują, nuodai. Išgėręs 5-10ml metanolio žmogus apsinuodija, apanka,
o nuo 30 ml ir daugiau – miršta.
7. Draudžiama įeiti, įvažiuoti į bendrovės teritoriją neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ir
toksinių medžiagų.
8. Draudžiama įnešti, įvežti į bendrovės teritoriją alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines, kitas
psichiką veikiančias medžiagas.
9. Draudžiama įnešti, įvežti į bendrovės teritoriją visų tipų šaunamuosius ginklus, sprogmenis,
sprogstamuosius įtaisus ir medžiagas.
10. Fotografuoti ir filmuoti bendrovės teritorijoje leidžiama tik gavus technikos, komercijos arba
personalo ir bendrųjų reikalų direktoriaus laisvos formos raštišką leidimą.

Priedas Nr.6 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

Forma Nr. 2
Užsakovas___________________________
Rangovas____________________________
Objektas_____________________________
AKTAS
apie atliktų darbų priėmimą
per 20__m.________mėn.
Sutarties Nr._____________
Sąmatos Nr._____________
Tiesioginės išlaidos (Eur)
Sąmatos
eilutė

Darbo
kodas

Darbų pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

Darbo
užmokestis

Medžiagos

Mechanizmai

PAVYZDYS
Iš viso:
Limituotos išlaidos:
Linijinio personalo
Pridėtinės išlaidos
Soc. draudimas
Kitos išlaidos
Pelnas
Iš viso :
PVM
Iš viso :
UŽSAKOVAS: _______________
(vardas, pavardė, parašas)

RANGOVAS : ________________
(vardas, pavardė, parašas)

Iš viso

Priedas Nr.7 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS

Forma Nr. 3

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ per 20___m.______________mėn.
Užsakovas ___________________ Įm.k.___________

Objektas_____________________________

Rangovas ____________________ Įm.k.___________

_____________________________

Įvykdymas
Eil.
Nr.

Darbų pobūdis, pavadinimas

1

2

Iš viso:
PVM

Sutarties Nr.
Suma Eur.
(be PVM)
3

Sutarties
darbų
pradžia/
pabaiga
4

Sąmatos Nr.
Suma Eur.
(be PVM)
5

Nuo sutarties
pradžios

Nuo metų
pradžios

Per einamąjį
mėnesį

6

7

8

PAVYZDYS

Iš viso:

UŽSAKOVAS : ______________________
(vardas, pavardė, parašas)

RANGOVAS : ________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Darbų likutis
kito mėnesio 1
dienai Eur (be
PVM)
9

Priedas Nr.8 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

SUSITARIMAS
DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS
APSAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATLIEKANT STATYBOS / REMONTO
DARBUS
1. Rangovas, Užsakovo teritorijoje, vykdydamas darbus, visiškai atsako, kad darbų
vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų saugos ir
sveikatos , priešgaisrinės saugos, eismo saugumo, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir
higienos, normatyvinių statybos techninių ir kitų reikalavimų (įskaitant, bet
neapsiribojant tų, kurie numatyti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintuose „Darboviečių
įrengimo statybvietėje nuostatose“, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000
m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintuose „Saugos ir sveikatos taisyklėse
statyboje DT 5-00“) bei Užsakovo teritorijoje galiojančių vidaus darbo taisyklių
reikalavimų.
2. Rangovas vykdomiems darbams privalo turėti LR norminiais aktais nustatytos formos
galiojančius leidimus, licencijas.
3. Visi Rangovo darbuotojai, prieš darbus privalo būti Užsakovo instruktuoti apie
kenksmingus faktorius, pavojingus veiksnius Užsakovo teritorijoje bei gauti leidimus įeiti
į statomo/remontuojamo objekto teritoriją.
4. Rangovas prieš darbų pradžią atlieka savo darbuotojams pirminį bei tikslinį
instruktavimą darbo vietoje, užregistruodamas juos LR norminiuose aktuose numatyta
tvarka, ir aptaria šias temas:
- Statybos dalyviai
- Nustatyta tvarka statybos objekte, ypatingi reikalavimai
- Darbų atlikimas, kai dirba keli rangovai / subrangovai
- Buitinės patalpos, sandėliavimas
- Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas
- Pavojingos cheminės medžiagos, jų naudojimas
- Transporto ir žmonių judėjimo keliai
- Pavojingos zonos
- Rizika ir jų šalinimo priemonės
- Avarinės situacijos, veiksmai avarijų metu, evakuacija
- Asmeninės, kolektyvinės apsauginės priemonės
- Darbo įrenginiai ir mechanizmai
- Darbas aukštyje, nuo paaukštinimo priemonių, apsauga nuo kritimo
- Elektros tiekimas ir sauga
- Darbo organizavimo su kėlimo mechanizmais tvarka, darbas su kranais
- Priešgaisrinė sauga, ugnies darbų atlikimas
- Reikalavimai baigus darbą
- Incidentų, nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarka, pirmoji medicininė pagalba
- Statybos darbų technologinis (vykdymo) projektas, technologinės kortelės

5. Statybos darbus vykdyti tik parengus ir suderinus su Užsakovu STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka atliekamų darbų
technologijos (vykdymo) projektą ir / arba technologines korteles. Parengtame darbų
technologijos (vykdymo) projekte (technologinėse kortelėse) turi būti nurodyti statybos
darbų, kaip technologinio proceso, reikalavimai, būdai bei metodai, numatomi konkretūs
sprendiniai bei priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą. Technologinėse
kortelėse nurodyti operacijų aprašymą, darbo vietų schemas, kuriose pažymėtos
mechanizmų ir darbuotojų išdėstymas, jų judėjimo keliai, aptvėrimai, pavojingos zonos,
stropavimo schemos, ugnies darbų organizavimas, technologinių operacijų atlikimo

grafikas ir eiliškumas, darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis
kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir pan. Darbus pradėti vykdyti tik
darbuotojus pasirašytinai supažindinus su technologiniu darbų vykdymo projektu ir / arba
technologinėmis kortelėmis.
6. Darbus vykdyti pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, tik turint rašytinę paskyrą –
leidimą (Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00). Pavojingas darbų zonas
apsitverti.
7. Rangovo darbų (statybos) vadovas, pas Užsakovo paskirtą asmenį išsirašęs leidimą,
atsako už leidime išvardintų saugiam darbui priemonių įvykdymą ir jų pakankamumą.
Dirbti pradėti tik įvykdžius visas nurodytas priemones nustatyta tvarka. Už darbų saugos
norminių aktų reikalavimų vykdymą ir kontrolę darbo metu atsako Rangovo darbų
(statybos) vadovas.
8. Atliekant darbus iškasose, tranšėjose, laikytis minimalių atstumų nuo iškasų šlaito krašto
iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės, kaip numatyta
„Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00“. Darbus iškasose atlikti tik tuomet, kai
jų šlaitai sutvirtinti ir nekelia pavojaus dirbantiesiems, kaip numatyta „Saugos ir
sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00“ ir kituose norminiuose statybos dokumentuose.
Numatyti saugius patekimo būdus į iškasas, praėjimo vietas. Sutvirtinimo būdus ir
skaičiavimus, patekimą į iškasas, praėjimus nurodyti technologinėse kortelėse arba darbų
vykdymo projekte.
9. Rangovas užtikrina, kad pastolių montavimą / išmontavimą atliktų tik apmokyti
darbuotojai; gruntas, ant kurio statomi pastoliai, išlygintas, sutankintas; pastoliai,
neturintys reikiamo stabilumo, būtų pritvirtinti; užlipimui ir nulipimui nuo jų būtų
įrengtos tinkamos kopėčios; sumontavus pastolius būtų patikrinti jų stabilumą
užtikrinančių atskirų elementų sujungimai ir tvirtinimas, statramsčių vertikalumas,
atraminių aikštelių patikimumas, metalinių pastolių įžeminimas. Pastolius apžiūrėti juos
pastačius bei ne rečiau kaip kas 10 dienų, taip pat po smarkaus lietaus, vėjo, mechaninio
poveikio. Apžiūrų metu užpildyti pastolių patikros lapus. Statyti ir naudoti tik
inventorinius pastolius pagal gamintojo instrukcijas.
10. Rangovas darbus organizuoja taip, kad nekeltų pavojaus šalia dirbantiems darbuotojams
bei tretiesiems asmenims, pilnai atsako už saugų darbų atlikimą.
11. Kiekvienas Rangovo darbuotojas privalo dėvėti švarius bei tvarkingus darbo drabužius,
asmenines apsaugines priemones, o jei reikia ir kolektyvines apsaugos priemones, mokėti
jomis naudotis. Ant darbo drabužių turi būti įmonės pavadinimas. Už Rangovo
darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis atsakingas Rangovas.
12. Atliekant statybos/remonto darbus pavojingame objekte, kuriame gaminamos,
naudojamos, sandėliuojamos cheminės pavojingos medžiagos, kiekvienas Rangovo
darbuotojas privalo darbo vietoje turėti techniškai tvarkingą, patikrintą dujokaukę su
filtru ABEK, mokėti ja naudotis.
13. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, kopėčios, kėlimo reikmenys,
elektriniai ir mechaniniai prietaisai ar kita įranga ir įrenginiai yra techniškai tvarkingi,
reikiamai pagaminti, išbandyti ir atitinka LR norminių teisės aktų reikalavimus, būtų
laikomi saugioje vietoje ir naudojami prisilaikant visų saugios eksploatacijos taisyklių,
kėlimo mechanizmai naudojami vadovaujantis „Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis“.
14. Rangovas turi užtikrinti, kad darbams skiriami darbuotojai LR norminių teisės aktų
tvarka tinkamai apmokyti, atestuoti, instruktuoti ir turintys reikalingus pažymėjimus
Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose arba
tokiose aplinkybėse, kurios galėtų sužaloti darbuotojus, pakenkti darbui, sugadinti
įrenginius. Rangovas privalo tęsti darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo
etapas.

15. Rangovas, atlikdamas sutarties darbus, privalo laikytis galiojančių atliekų tvarkymo
teisės aktų, neteršti aplinkos. Turimų mechanizmų su vidaus degimo varikliais dujų
išmetimas neturi viršyti leistinų normų.
16. Darbų vykdymo laikotarpiu subrangovui skirtoje teritorijoje neturi būti prilaistyta naftos
produktų, neturi būti paliekamos neuždengtos taros su tepalu, alyvų, kuro, dažų,
skiediklių ir kitų medžiagų likučiais.
17. Draudžiama šalinti atliekas ne tam skirtose vietose, pilti atliekas, naftos produktus ar
chemines medžiagas į kanalizacijas ar ant grunto.
18. Draudžiama maišyti nepavojingas ir pavojingas atliekas tarpusavyje.
19. Kiekvieną dieną sutvarkyti darbo vietą ir aplinką, pašalinti susikaupusias šiukšles.
20. Rangovas turi išrūšiuoti ir išvežti iš Užsakovo teritorijos visas šiukšles ir atliekas,
atsiradusias Rangovui vykdant darbus. Pabaigęs darbus Rangovas privalo susitvarkyti
darbo vietą / aikštelę.
21. Nedeginti šiukšlių ar kitokių atliekų, nekurti laužų, nenaikinti ir nežaloti teritorijoje
esančios augmenijos.
22. Jei sutartyje numatyta, kad veikloje susidariusias atliekas tvarko Rangovas savo sąskaita
ir jėgomis, vadovautis UAB „Iremas“ atliekų tvarkymo metodiniais nurodymais“ MN000-05.
23. Rangovas privalo suteikti teisę Užsakovui bet kuriuo metu darbų atlikimo vietoje
patikrinti Rangovo darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos,
aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti
prašomus dokumentus ar jų kopijas.
24. Kiekvienas saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos pažeidimas įforminamas
aktu, kurį surašo Užsakovas ir su kuriuo supažindinamas Rangovo atstovas. Aktai
surašomi dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius
saugomas pas Užsakovą, kitas perduodamas Rangovui.
25. Rangovas privalo nuolat teikti Užsakovui informaciją apie nukentėjusius darbuotojus dėl
nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių statybos/ remonto objektuose, dėl kurio
nukentėjusysis prarado darbingumą daugiau nei vienai dienai.

Priedas Nr.9 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)

AB „Achema“
Technikos direktoriui
J. Tunaičiui

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMŲ IŠDAVIMO UAB „ įmonės pavadinimas“ DARBUOTOJAMS IR TRANSPORTUI Į
BENDROVĖS TERITORIJĄ
2018 02 01
Jonava
Prašome išduoti (pratesti) leidimus nuo 2018-02-01 iki 2018-12-31 UAB „įmonės pavadinimas“
įm.kodas: 000000000 darbuotojams įeiti / įvažiuoti į AB „ACHEMA“ teritoriją atlikti
..................................................................................... darbus, pagal 2017-12-22 rangos sutartį Nr.222-2005222/23 F darbuotojams:
1. Vardas Pavardaitis – darbų vadovas - 1950-05-12 (gim.data.)
2. Vardas Pavardenis – elektrikas
- 1968-12-06
3.
Transportas:
1. MB 156 JJJ-000 – Vardas Pavardaitis, Vardas Pavardenis
2. Audi A4 JCB-123 – Vardas Pavardaitis, Vardas Pavardenis
3.



suderinta: (su kuo sudaryta sutartis:
UAB-ų; gamyb.skyrių atsakingi asmenys)

Pastaba: Prašymus siųsti el. paštu adresu market@iremas.lt; teirautis 8 349 56742

