Spec reikalavimai ir funkcijos A. GAVRILOVA
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialus reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
3.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti dirbti viešųjų pirkimų
programa, dokumentų valdymo sistemomis, Microsoft Office programomis;
3.4. mokėti kaupti, sisteminti dokumentus ir rengti išvadas;
3.5. būti komunikabiliam, pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planų
projektus; o juos direktoriui patvirtinus skelbia Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka;
4.2. rengia pirkimo dokumentus (derina, tikrina pirkimų sąlygas, sutarčių projektus, rengia
pirkimų skelbimus, kvietimus, ataskaitas);
4.3. rajono savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja pirkimo procedūrų
vykdyme (dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje: organizuoja pirkimų komisijos posėdžius,
juos protokoluoja, tikrina ir analizuoja t i e k ė j ų pasiūlymus, pateiktus pirkimui, rengia pranešimus
apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus);
4.4. rajono savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų
vykdytojo, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas;
4.5. skaičiuoja savivaldybės administracijos vykdomų prekių, paslaugų, darbų viešųjų
pirkimų vertes teisės aktų nustatyta tvarka;
4.6. tikslina metinių rajono savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų planus;
4.7. kaupia informaciją apie įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas
pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo terminus, faktines vertes, prekių ir
paslaugų rinkos sąlygas;
4.8. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu
savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo;
4.9. rajono savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją nagrinėja
ir atsako į raštu, žodžiu ar CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautus tiekėjų, įstaigų klausimus,
prašymus, pretenzijas, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą terminą;
4.10. konsultuoja Savivaldybės administracijos skyrius ir kitus padalinius, Savivaldybei
pavaldžias įstaigas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais;
4.11. rengia reikalingą informaciją Mokesčių ir turto skyriaus kompetencijos klausimais;
4.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų
Savivaldybių administracijų skyriais, Viešųjų pirkimų tarnybą, Centrinę perkančiąją organizaciją;
4.13. vykdo rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir pavedimus,
administracijos direktoriaus įsakymus, Mokesčių ir turto skyriaus vedėjo nurodymus;
4.14. nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų
pareiškimus, skundus bei pasiūlymus viešųjų pirkimų klausimais;
4.15. vykdo informacijos interneto svetainėje www.svencionys.lt atnaujinimą;
4.16. nuolat tikrina vardinę elektroninio pašto dėžutę ana.gavrilova@svencionys.lt;
4.17. darbo funkcijoms atlikti turi prieigą prie šių informacinių sistemų ir išorinių
informacinių portalų:
4.17.1. dokumentų valdymo sistema DVS Kontora (naudotojo teisės);
4.17.2. www.svencionys.lt (administratoriaus teisės);

4.17.3. www.vpt.lt, www.cvpp.lt, w w w . v i e s i e j i p i r k i m a i . l t Centrinė viešųjų pirkimų
informacinė sistema (administratoriaus teisės);
4.17.4. www.cpo.lt Centrinė perkančioji organizacija (naudotojo teisės);
4.18. pavaduoja Mokesčių ir turto skyriaus vyriausiąjį specialistą (atostogų, nedarbingumo,
komandiruočių ir kt. metu);
4.19. užtikrina su darbu susijusių duomenų konfidencialumą pareigybės aprašyme
nurodytų funkcijų vykdymo tikslams.
____________________

