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VALSTYBINES MISKU TARNYBOS
BENDRVJU REIKALU SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1. Bendrqjq reikalq skyriaus vyriausiasis specialistas (viesqjq pirkimq
karjeros valstybes tarnautojas
2. Pareigybes lygis - A
3. Pareigybes kategorija - l3

ir civilinei saugai)

yra

II. Plsrunrrs
4. Vyriausiojo specialisto (vieSqjq pirkimq ir civilinei saugai) pareigybe reikalinga Tamybos
prekiq, paslaugq ir darbq vie5qjq pirkimq procedlroms organizuoti ir vykdyti bei civilines saugos
ftmkcijai rrykdyti.

IIL

VETKLoS sRtrrs

5. Sias pareigas einantis valstyb6s tamautojas vykdo funkcijas bendrojoje vieSqjq pirkimq bei civilines saugos organizavimo veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

SIAS PAREIGAs EINANdIAM vALsTYBES TARNAUToJUI

6.Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. tureti aukSt4ii universitetini ar jam prilygint4 socialiniq mokslq studijq srities ekonomikos
krypties iSsilavinimql
6.2. tureti ne maZesng kaip 1 meq darbo patirti vie5qiq pirkimq srityje;
6.3. i5many'ti Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus ir kitus teises aktus, reglamentuojandius vieSuosius pirkimus, vie54ji administravim4, valstybes tamyb4, civilines
saugos organizavimo funkcijq igyvendinim4, sutardiq sudarym4; buti susipaZinusiam su statybos darbq pirkimq organizavimu;
6.4. sklandZiai reikiti mintis ra5tu ir ZodZiu, iSmanyti dokumentq valdymo taisykles bei gebeti jas
taiky.ti praktiSkai;
6.5. moketi dirbti kompiuteriu (,,MS Word",,,MS Exsel.., ,,MS Outlook., ,,Intemet Explorer,.),
naudotis vieSqjq elektroniniq pirkimq informacine sistema CVp IS;
6.6. moketi valdyti, kaupti ir apibendrinti informacij4, rengti i5vadas ir pasillymus;
6.7. gebeti savaranki5kai organizuoti savo darb4, rasti sprendimus ivairiose situacijose, tureti derybq igudZiq;
6.8. tureti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.

V. Sr,cs pnRfrcns ErNANero vALsryBts TARNAUToJo FUNKcuos
7. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo Sias funkcijas:

.-

,:.

7.1. organizuoja ir atlieka Tamybos prekiq, paslaugq ir darbq vie5qjq pirkimq procedfiras naudojantis CVP IS priemonemis ir CPO katalogu;
rcngiaTamybos
7 ,2.
vielqjq pirkimq dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo s4lygas) ir kitus
dokumentus bei jq paai5kinimus; kartu su kitais Tarnybos skyriais, inicijuojandiais prekirl,
paslaugq ir darbq vie5uosius pirkimus, derina technines specifikacijas, pirkimo sutardiq projektus;
7.3. skaidiuoja Tarnybos vykdomq prekiq, paslaugq ir darbq vie5qlq pirkimq vertes teises aktq
nustatlta tvarka;
7.4. tikina Tarnybos vie5qiq pirkimq dokumentus, teikia siiilymus ddl pakeitimq juose tam, kad
dokumentai atitiktq teises aktq reikalavimus;
7.5. organizuoja Tamybos vieSqiq pirkimq komisijg posedZius ir dalyvauja jq darbe;
7.6. rengia ir tvarko vie5qjq pirkimq komisijq posedZiq protokolus, atlieka kitus biitinus darbus,
susijusius su Siq komisijq veikla;
7.7. registruoja Tarnybos vykdomq vie5qjq pirkimq dokumentus, uZtikrina jq saugum4 ir tinkam4
naudojimq, tvirtina vie5qiq pirkimq dokumentq kopijas;
7,8, organizuoja tiekejq pretenzijq nagrinejim4, teikia dokumentus ir informacij4, reikaling4 tiekejq pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrineti;
7.9. siekiant uZtikinti informacijos apie vie5uosius pirkimus sklaidq ir viesum4 nuolat skelbia
informacijq vie5qjq pirkimq klausimais Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje,
Tamybos tinklalapyje ar kt.;
7.10. rengia ir teikia Vie3qjq pirkimq tamybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teises aktq nustat)'ta tvarka ir terminais prekiq, paslaugq ir darbq pirkimq ataskaitas, ataskaitas apie sudar),tas ir ivykd)'tas sutartis, metines vielqjq pirkimq ir kitas ataskaitas;
7.1 l. konsultuoja Tamybos darbuotojus vielqjq pirkimq klausimais;
7.12. pagal kompetencijq nagrineja pra5ymus, atsako ra3tu ir ZodZiu i tiekejq, istaigq klausimus,
uztikdna atsakymq parengim4 per nustatyt? laik4;
7 .13. organizuoja civiling saug4 Tarnyboje;
7.14. kontroliuoja Lietuvos Respublikos civilines saugos istatymo igyvendinimq Tarnyboje;
7.15. dalyvauja civilines saugos renginiuose, uZsiemimuose ir nustat)'tu laiku pristato ataskaitas
aukitesnems institucijoms;
7 .16. organizuoja Tarnybos darbuotojq Svietim4 civilines saugos klausimais;
7,17. rengia ir nustatlta tvarka derina Tarnybos dokumentq projektus skyriaus kompetencijos
klausimaist
7,18, pagal Skyriaus kompetencij4 dalyvauja Tarnybos darbo grupiq, komisijq veikloje ir organlzuoJamuose pasrtanmuose.

VI. Sras penucAs

ETNANdIo vALsryBEs TARNAUToJo pAvALDUMAs

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedejui.

