REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einantis darbuotojas turi atitikti
šiuos reikalavimus:
-turėti socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos, arba viešojo administravimo
studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, teisininko arba ekonomisto
profesinę kvalifikaciją;
-išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės
aktus, reglamentuojančius Viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą;
-mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius civilinius teisinius santykius, viešuosius
pirkimus;
-sugebėti rengti dokumentus viešųjų pirkimų klausimais savo vykdomų funkcijų srityje;
-mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
-sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles;
-mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
-būti sąžiningam, pareigingam, gebėti bendrauti;
-sugebėti atstovauti Viešųjų pirkimų skyriui savivaldybės ir kitose institucijose savo
atliekamų funkcijų srityje.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
-dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;
-vykdyti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų,
Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Viešųjų pirkimų skyriaus veiklos nuostatų
reikalavimus;
teikti pagal kompetenciją duomenis, reikalingus savivaldybės tarybos sprendimų,
savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų,
susijusių su viešaisiais pirkimais, projektams parengti;
-derinti su Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ir
darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, per biudžetinius metus numatomų pirkimų poreikius,
perkamus objektus, jų kiekius (apimtis) ir pan.;
-rengti Savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų plano projektą, esant
reikalui jį tikslinti;
-pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengti Savivaldybės
administracijos pirkimų suvestinę ir ją skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir
Savivaldybės interneto tinklalapyje;
-CVP IS pildyti Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytą visų per kalendorinius metus atliktų
pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per
kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą, joje pateikti duomenis apie visus per
kalendorinius metus sudarytus vidaus sandorius, teikti ją Viešųjų pirkimų tarnybai ir skelbti
Savivaldybės interneto tinklalapyje;
-rengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, skelbimus, pirkimų ataskaitas, pildyti ir siųsti
juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, teikti pirkimų dokumentus ir jų paaiškinimus
tiekėjams; kitą Viešojo pirkimo komisijos darbui reikalingą informaciją bei dokumentaciją;
-vykdyti mažos vertės pirkimų procedūras Savivaldybės administracijos supaprastintų
pirkimų taisyklėse ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nustatytais atvejais ir
tvarka;

-rengti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų projektus; parinkti prekių, paslaugų ar
darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną;
-dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir
atlikti sudarytų komisijų darbe;
-teikti informaciją Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų
procedūras;
-teikti informaciją Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų,
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
-tinkamai saugoti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, pagal reikalavimus įforminti
bylas ir nustatyta tvarka perduoti į savivaldybės archyvą;
-laiku vykdyti savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Viešųjų
pirkimų skyriaus vedėjo nurodymus ir užduotis;
-vykdyti pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas.
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