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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB “ROFOLIS” yra įgyvendinta ir sertifikuota integruota kokybės, aplinkos apsaugos,
darbuotojų saugos ir sveikatos bei antikorupcijos vadybos sistema, atitinkanti standartų LST
EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 ir LST ISO
37001:2017 reikalavimus.
2. Savo klientams įsipareigojame teikti kokybiškas ir saugias paslaugas bei laikytis
antikorupcijos reikalavimų, šie įsipareigojimai dokumentuoti UAB “ROFOLIS” Kokybės,
aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje bei Antikorupcijos politikoje.
Kadangi šių mūsų įsipareigojimų vykdymas priklauso ir nuo mūsų tiekėjų*, mes priėmėme
šį Tiekėjų etikos kodeksą.
3. Tiekėjų etikos kodekso nuostatos atitinka UAB “ROFOLIS” Kokybės, aplinkos apsaugos,
darbuotojų saugos ir sveikatos politikos bei Antikorupcijos politikos nuostatas bei yra
grindžiamas ISO standartų ir teisiniais reikalavimais.
4. Visi UAB “ROFOLIS” darbuotojai privalo laikytis aukščiau paminėtų politikų nuostatų, o visi
mūsų tiekėjai privalo laikytis Tiekėjų etikos kodekso reikalavimų net tais atvejais, jei
pastarieji nustato aukštesnius reikalavimus, nei yra numatyta nacionaliniuose įstatymuose
bei kituose teisės aktuose.
5. Šis Tiekėjų etikos kodeksas taikomas visoms įmonėms, kurios teikia produktus ir (arba)
paslaugas mūsų bendrovei, ir jų darbuotojams.
6. UAB “ROFOLIS” turi teisę tikrinti, kaip Tiekėjai ir subrangovai vykdo Tiekėjų etikos kodekse
nustatytus reikalavimus. Pareikalavus, tiekėjas turi dalyvauti UAB “ROFOLIS” rengiamame
įsivertinimo procese. Nustačius, kad nesilaikoma Tiekėjų etikos kodekso, visais atvejais
tiekėjai turi pateikti koregavimo veiksmų planą, kitu atveju UAB “ROFOLIS” turi teisę
nutraukti bet kurią arba visas sutartis su tiekėju.
7. Jei reikia, UAB “ROFOLIS” gali su individualiais tiekėjais sudaryti atskiras sutartis ir jose
nustatyti papildomus specialiuosius reikalavimus. Sudarant sutartis su subrangovais,
visada turi būti numatoma, kad bus taikomas Tiekėjų etikos kodeksas.
8. Tiekėjų etikos kodeksą UAB “ROFOLIS” skelbia interneto svetainėje: http://www.rofolis.lt.
________________________________________
II. PROFESINĖ SVEIKATA IR SAUGA DARBE
9. Prisikirtose darbo zonose subrangovas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS),
gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymo užtikrinimą.
10. Subrangovo organizacijos darbuotojai turi būti instruktuoti DSS, gaisrinės saugos
klausimais, apmokyti tinkamai ir saugiai atlikti jiems pavestus darbus.
11. Įvertinus galimas rizikas, subrangovas savo darbuotojus turi aprūpinti reikalingomis
apsaugos priemonėmis.
12. Subrangovo darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, žinoti
pirmosios pagalbos priemonių laikymo vietas.
13. Subrangovo naudojami mechanizmai, įrankiai ir kitos darbo priemonės turi būti techniškai
tvarkingi ir eksploatuojami laikantis eksploatavimo instrukcijų bei saugos taisyklių.
14. Darbo metu subrangovo darbuotojams draudžiama būti ne savo darbo zonoje, vartoti
alkoholinius gėrimus, toksines ar narkotines medžiagas. Rūkyti galima tik tam skirtose ir
pažymėtose vietose.
15. Subrangovas turi nustatyti galimas avarinės situacijas, numatyti prevencinės priemonės.
Jei reikia, turi būti sudaryti avarinių veiksmų planai ir parengtos avarijų padarinių likvidavimo
priemonės.
16. Įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui ar avarijai subrangovas privalo nedelsiant
informuoti UAB “ROFOLIS” atstovą, o reikalui esant, ir atitinkamas tarnybas.
________________________________________
III. ANTIKORUPCINIAI REIKALAVIMAI
17. Griežtai draudžiamos bet kokios korupcijos formos, įskaitant (tačiau neapsiribojant vien tik
išvardytais dalykais) turto prievartavimą, kyšininkavimą, „skubos“ mokesčius, favoritizmą,
sukčiavimą ir pinigų plovimą.

18. Nė vienas asmuo negali tiesiogiai ar netiesiogiai prašyti, duoti ar priimti kokių nors
asmeninių mokėjimų, dovanų** arba gauti naudos mainais už sudarytas palankias sąlygas,
kuriomis siekiama paveikti verslo sandorį arba įgyti verslo ar asmeninį pranašumą. Ši
nuostata taikoma tiek UAB “ROFOLIS” darbuotojams, tiek tiekėjams ir subrangovams.
19. Vykstant viešųjų pirkimų procesui arba bendraujant su valstybės tarnautojais, UAB
“ROFOLIS” darbuotojams griežtai draudžiama priimti arba duoti kokios nors rūšies
dovanas.
20. UAB “ROFOLIS” darbuotojai gali priimti ir duoti dovanas tik savo bendrovės vardu ir jos
negali būti suprastos kaip skatinimas ar atlyginimas už sprendimą ar palankumą. Dovanos
gali būti tik sąžiningo verslo praktikoje įprastos, simbolinės, reprezentacinės, kurių vertė
neviršija 50 eur. Visi renginiai, į kuriuos gali būti kviečiami UAB “ROFOLIS” darbuotojai, turi
būti tiesiogiai susiję su verslu. Visas dovanas UAB “ROFOLIS” įregistruoja dovanų registre
ir jos yra UAB “ROFOLIS” nuosavybė.
21. Nepriklausomai nuo vertės negalima priimti ir dovanoti pinigų ar bet kokio kito pinigų
ekvivalento (pavyzdžiui, dovanų ar nuolaidų kuponų, čekių), kelionių, bilietų į kultūros,
pramoginius ar sporto renginius ir pan.
22. Privaloma gerbti sąžiningos konkurencijos ir atviros rinkos principus. Verslo sprendimų
neturi motyvuoti ar paveikti jokie asmeniniai ryšiai ar interesai.
_______________________________________
IV. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI
23. Tiekėjas, subrangovas privalo saugoti aplinką, atsižvelgiant į sutarties ir projekto
reikalavimus. Tinkamai prižiūrėti transportą ir mechanizmus, rūpintis, kad jie judėtų ar
stovėtų tik tam skirtose vietose, kad iš jų netekėtų jokie skysčiai.
24. Subrangovas privalo turėti naudojamų pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių saugos
duomenų lapus. Darbuotojai turi būti apmokyti, kaip dirbti su cheminėmis medžiagomis ir
mišiniais.
25. Tiekėjas turi reguliariai įvertinti cheminių medžiagų ir mišinių naudojimo atvejus ir ištirti, ar
yra galimybė jas pakeisti kitomis, ne tokiomis pavojingomis medžiagomis. Cheminės
medžiagos turi būti laikomos ir naudojamos saugiu ir tinkamu būdu, užtikrinant, kad
neigiamas poveikis aplinkai būtų iki minimumo sumažintas.
26. Subrangovas privalo užtikrinti tvarką ir švarą jam prisikirtose darbo zonose. Sudariusios
atliekos turi būti rūšiuojamos ir surenkamos į atitinkamai pažymėtus konteinerius.
_______________________________________
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Subrangovas su šio kodekso reikalavimais privalo supažindinti visus, UAB “ROFOLIS”
objektuose dirbančius savo darbuotojus, ir užtikrinti, kad šio kodekso reikalavimai būtų
vykdomi.
Paaiškinimai:
* Tiekėjas – medžiagų, prekių ir paslaugų tiekėjas.
**Dovana – bet kokios vertės neatlygintinai duodamas daiktas, paslauga ar kitokia nauda (pavyzdžiui,
daiktai, pinigai, vaišės, gėrimai, bilietai, paslaugos, kelionės, reklaminės išlaidos, rėmimas, mokymai, prizai,
narystė ir kt.)

TIEKĖJO ATSTOVAS (susipažinau ir sutinku):

Įmonės pavadinimas

Pareigos

parašas
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