PATVIRTINTA
AB „Achema“ generalinio direktoriaus
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įsakymu Nr.101V§3
Priedas Nr.1 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (BS)
AB „ACHEMA“ TERITORIJOS SCHEMA

(Žiūrėti prie Rangos sutarties specialiųjų sąlygų (SS))
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ATMINTINĖ RANGOVINĖMS ORGANIZACIJOMS
Kaip įforminti jai priklausančių įrangos, įrankių, ir medžiagų įvežimą į
AB „Achema“ 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.
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Automobilinio transporto įvažiavimo į AB „Achema“ 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.
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ATMINTINĖ
Įvažiuojantiems ir įeinantiems i AB „Achema“ 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.
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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

Iš viso:
Limituotos išlaidos:
Linijinio personalo
Pridėtinės išlaidos
Soc. draudimas
Kitos išlaidos
Pelnas
Iš viso :
PVM
Iš viso :
UŽSAKOVAS:

RANGOVAS :

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Mechanizmai

Iš viso
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Forma Nr. 3

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

Objektas_____________________________

Rangovas ____________________ Įm.k.___________

_____________________________

Eil.
Nr.

Darbų pobūdis, pavadinimas

Sutarties Nr.
Suma Eur.
(be PVM)

1

2

3

Įvykdymas

Sutarties pradžia
pabaiga

Sąmatų Nr.
Suma Eur.
(be PVM)

Nuo sutarties
pradžios

Nuo metų
pradžios

Per einamąjį
mėnesį

4

5

6

7

8

Iš viso:
PVM
Iš viso:

UŽSAKOVAS : ______________________
(vardas, pavardė, parašas)

RANGOVAS : ________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Atžymos apie
įvykdymą
9

