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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ (toliau vadinama – globos namai)
viešųjų pirkimų specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Viešųjų pirkimų specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Globos namų
viešuosius pirkimus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas viešųjų pirkimų organizavimo srityje.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. Turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. Turėti ne mažiau nei tris metus darbo patirties vykdant viešuosius pirkimus;
5.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, globos namų nuostatais, išmanyti
Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
5.4. Išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir tvarkymo reikalavimus;
5.5. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Užtikrina, kad globos namų prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
6.2. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo viešuosius prekių, paslaugų ir darbų
pirkimus;
6.3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
6.4. Atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas;
6.5. Parengia, suderina ir paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tais
metais planuojamų vykdyti visų, tarp jų ir mažos vertės, viešųjų pirkimų suvestinę;
6.6. Tvarko viešųjų pirkimų dokumentus;
6.7. Pagal kompetenciją rengia globos namų direktoriaus įsakymų projektus;
6.8. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus globos namų direktoriui;
6.9. Globos namų direktoriaus pavedimu dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.10. Esant tarnybiniam būtinumui pavaduoja kitus globos namų darbuotojus;
6.11. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, globos namų direktoriaus pavedimus.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus globos namų direktoriui.
____________________

Su pareigybėmis susipažinau ir sutinku:

