SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, studijų kryptis – teisė;
- turėti teisininko profesinę kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų specialisto darbo patirtį viešojo administravimo
institucijoje ar įstaigoje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų pirkimų organizavimą ir
atlikimą, civilinius teisinius santykius, teisėkūrą, asmens duomenų apsaugą, mokėti taikyti minėtus
teisės aktus;
- sugebėti rengti dokumentus viešųjų pirkimų klausimais savo vykdomų funkcijų srityje;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer
programos);
- sugebėti atstovauti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui savivaldybės ir kitose
institucijose savo atliekamų funkcijų srityje;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės
institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešųjų pirkimų srityje;
- padeda pagal kompetenciją rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitų dokumentų, susijusių
su viešaisiais pirkimais, projektus;
- rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas,
projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus,
atsakymų į tiekėjų pretenzijas projektus bei kitą su viešųjų pirkimų vykdymu susijusią informaciją
bei dokumentaciją;
- rengia vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir
teikia juos arba organizuoja jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai;
- rengia raštų, paklausimų viešųjų pirkimų klausimais projektus;
- pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių projektus;
- vykdo mažos vertės pirkimų procedūras Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
įsakymuose nustatyta tvarka;
- administruoja Druskininkų savivaldybės administracijos paskyrą Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);
- teisės aktų nustatyta tvarka įkelia viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);
- atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudodamasis Centrinės perkančiosios
organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu;
- dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti
ir atlikti sudarytų komisijų darbe;
- rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms
institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms;

- analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia Viešųjų
pirkimų skyriaus vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo,
organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
- Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją;
- konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovus Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
- dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar
komisijų veikloje;
- nagrinėja nukreiptus prašymus bei skundus savo vykdomų funkcijų srityje bei teikia
dėl jų siūlymus ir išvadas;
- teikia informaciją Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui apie atliekamų
viešųjų pirkimų procedūras;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui apie
Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų
pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
- saugo asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;
saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
- laiku atlieka kitus su Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas
funkcijas.
_______________________

