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Priedas Nr.2/Attachment No2 
 

DOKUMENT Ų SĄRAŠAS / LIST OF DOCUMENTATION 
 
 
Eil. 
Nr. Dokumento pavadinimas Document title 

1 Dokumentai, pateikiami užsakovui 
prieš darbų pradžią. 

Documents to be submitted to Owner 
before commencement of works. 

1.1 

Valstybinės energetikos inspekcijos 
atestato eksploatuoti (remontuoti) 
naftos ir naftos produktų įrenginius 
kopija. 

A copy of certification issued by the State 
Energy Inspectorate to operate (repair) 
crude oil and petroleum products units. 

1.2 
Remonto/montavimo technologija ir 
kokybės kontrolės planas. 

Repair/installation technology and quality 
control plan 

1.3 
Suvirinimo procedūrų aprašai SPA ir 
suvirinimo procedūrų patvirtinimo 
protokolai SPPP 

Welding procedures WPS and WPAR. 

1.4 
Suvirintojų sąrašas ir suvirintojų 
pažymėjimų kopijos. 

List of welders and copy of Welders 
certificates 

1.5 
Atestuotų darbuotojų, Flanšinių 
jungčių surinkėjų sąrašas ir 
sertifikatai pagal EN1591-4 

List of certified personel for flanged 
conections installation and copies of 
certificates acc. EN1591-4 

2 
Dokumentai, pateikiami 
užsakovui prieš išorės apžiūrą,  
hidraulin į bandymą. 

Documents to be submitted to 
Owner before internal/external 
inspection, hydro test or other 
inspection.гидравлическими  

2.1 
Visi 1-ame punkte išvardinti 
dokumentai. 

All documents specified in Item 1. 

2.2 
Vykdomoji (remonto) schema, 
aksonometrinė versija. Panaudotų 
medžiagų sąrašas 

Execution (repair) as build isometric 
drawing/scheme of the entire piping. 
Materials list 

2.3 

Atliekant hidraulinius bandymus 
reikalinga HB schema su 
nurodytomis aklių ir manometrų 
pastatymo vietomis. 

Performing hydro tests, HT drawing with 
indicated blinds and pressure gauges 
location.  

2.4 Medžiagų sertifikatai Certificates of materials  

2.5 Suvirinimo darbų žurnalas. Welding logbook. 

2.6 
Terminio apdorojimo žurnalas ir 
diagramos. 

Post weld heat treatment (PWHT) logbook 
and diagrams. 

2.7 

Elementų ir suvirinimo siūlių 
cheminės sudėties nustatymo, po 
sumontavimo, protokolas 
(legiruotiems plienams). 

Report of Chemical composition 
assesment for New Elements and welds 
after installation (for alloyed steels). 

2.8 
Naujų elementų faktinių sienelės 
storių matavimo rezultatai, protokolas 

Results of new elements wall thickness 
measuring, Report 

2.9 
Neardomosios kontrolės išvados. 
 

Nondestructive testing protocols  

2.10 
Niveliacijos aktas (jei reikalaujama 
projekte). 

Leveling report (if required according to 
Design). 
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3 
Pateikiami dokumentai 
užsakovui po darbų užbaigimo. 

Documents to be submitted to 
Owner after works execution.  

3.1 
Visi 2-ame punkte išvardinti 
dokumentai. 

All documents specified in Items 1 and 2. 

3.2 

Remonto-montavimo kokybės 
pažymėjimas ir atitikties PED 
2014/68EU direktyvai deklaracija (jei 
taikoma) 

Repair-installation quality certificate and 
declaration of compliance with Directive 
2014/68EU (if applicable)  

3.3 
Lietuvos respublikos Įgaliotos 
įstaigos techninių patikrinimų 
ataskaitos (jei taikoma) 

Technical inspection reports by the 
Lithuanian authorized institution (if 
applicable) 

3.4 Flanšinių sujungimų uždarymo aktas. Report of flanged connections installation. 

3.5 Paslėptų darbų aktas. Report of hidden works. 

3.6 
Izoliacijos, antikorozinės dangos 
(dažymo) priėmimo aktas. 

Insulation, anticorrosive coating (painting) 
acceptance statement. 

3.7 Armatūros revizijos aktas Valves inspection report. 

3.8 Įžeminimo aktas Grounding report. 

3.9 
Vamzdinių gyvatukų laisvų galų 
apžiūros aktas. Kamuoliuko testo 
aktas 

Coils free ends visual Inspection report. 
Ball test report 

3.9 
AB "ORLEN Lietuva" nustatytos 
formos pasas. 

Passport of the form established by AB 
ORLEN Lietuva  

 


