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įsakymu Nr. V-

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 12

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO (-ĖS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) viešųjų pirkimų specialisto (-ės)

pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesų valdymą, pirkimo procedūrų

teisėtumą, koordinuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus, įgyvendinant Biuro uždavinius ir

funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

4. Viešųjų pirkimų specialistas tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį kolegini išsilavinimą su profesinio

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. Būti susipažinusiam su LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės

aktais, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, sutarčių teisę, išmanyti raštvedybos ir

dokumentų rengimo taisykles;

5.3. Gebėti rengti projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų

procedūras;

5.4. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;

5.5. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje,

mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, turėti derybinių

įgūdžių.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Surenka iš atsakingų asmenų informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus ir rengia

bei direktoriui teikia tvirtinti einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir, esant poreikiui,

nustatyta tvarka vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia

numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka paskelbia;



6.2. Teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų

vertes, savarankiškai arba didelės vertės pirkimo atveju kartu su viešojo pirkimo komisijos

nariais parenka ir nustato prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;

6.3. Konsultuoja pirkimų vykdytojus ir kitus specialistus, rengiančius pirkimų dokumentus ir

padeda rengti pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų

komisija, dokumentus – pirkimo objekto aprašymą, sutartį arba sutarties sąlygas, sutarties

įvykdymo terminus, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir kt.;

6.4. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu paskirtas, kad būtų įgyvendinti šioms

komisijoms suformuoti uždaviniai;

6.5. Atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas ir

kartu su viešųjų pirkimo komisijos nariais priima sprendimus;

6.6. Pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu/žodžiu į tiekėjų, įstaigų

klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;

6.7. Administruoja elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis

priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo pirkimo vykdytojas ar viešųjų pirkimų

komisija. Atsako už duomenų pateikiamų centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai

(CVP IS) aktualumą ir teisingumą.

IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Viešųjų pirkimų specialistas atsako už pareigybės aprašyme išvardintų pareigų tinkamą

vykdymą, Biuro vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi ir pavestų užduočių atlikimą laiku.

8. Nenaudoja ir neplatina nelegalios programinės įrangos ar teisėtai įgytos programinės įrangos

nenaudoja neteisėtai.

9. Viešųjų pirkimų specialistas už pareigų neatlikimą, darbo drausmės pažeidimus atsako LR teisės

aktų nustatyta tvarka.




