REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
- socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties aukštasis universitetinis
ar jam prilygintas išsilavinimas;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo
taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius civilinius teisinius santykius,
viešuosius pirkimus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti rengti dokumentus viešųjų pirkimų
klausimais savo vykdomų funkcijų srityje;
- mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
- mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sugebėti atstovauti Viešųjų pirkimų skyriui savivaldybės ir kitose institucijose savo
atliekamų funkcijų srityje.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
- teikti pagal kompetenciją duomenis, reikalingus savivaldybės tarybos sprendimų,
savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų,
susijusių su viešaisiais pirkimais, projektams parengti;
- konsultuoti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;
- dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;
- rengti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų dokumentų projektus, skelbimus,
pirkimų ataskaitas, pildyti ir siųsti juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta
tvarka;
- peržiūrėti Savivaldybės administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, parengtas technines specifikacijas ir vertinti jas atitikimo viešųjų
pirkimų reikalavimams požiūriu;
- teikti pirkimų dokumentus ir jų paaiškinimus tiekėjams;
- vykdyti susirašinėjimą su tiekėjais dėl pateiktų pasiūlymų atitikimo pirkimo
reikalavimams; reikalauti pateikti kitą Viešojo pirkimo komisijos darbui reikalingą informaciją bei
dokumentaciją;
- vykdyti supaprastintų pirkimų procedūras Savivaldybės administracijos supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklėse ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nustatytais atvejais ir
tvarka;
- dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti
ir atlikti sudarytų komisijų darbe;
- teikti informaciją Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui apie atliekamas viešųjų pirkimų
procedūras;
- rengti raštus, paklausimus, paaiškinimus viešųjų pirkimų klausimais; rengti atsakymus
į tiekėjų pretenzijas;
- rengti sutarčių su laimėtojais projektus, juos derinti su Savivaldybės administracijos
padaliniais, į padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei teikti savivaldybės administracijos
direktoriui pasirašyti;
- nuolat sekti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje ir teikti apie juos informaciją
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui;

- rengti ir teikti su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančios
institucijoms, Viešųjų pirkimų skyriui ir kitoms įstaigoms;
- tinkamai saugoti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, pagal reikalavimus
įforminti bylas ir nustatyta tvarka perduoti į savivaldybės archyvą.
_________________

