
 

 

SPECIALISTO VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS FUNKCIJOS 
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. vadovaudamasis  globos namų patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus 
kontrolės ir tvarkos aprašu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoja 
ir atlieka globos namų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras; 
4.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas,  kvietimus, tiekėjų apklausos pažymas 
ir kt.) bei jų paaiškinimus; 
4.3.  dalyvauja pirkimo proceso vykdyme (organizuoja komisijos posėdžius, surašo protokolus, 
tikrina ir analizuoja tiekėjų dokumentus, pateiktus pirkimui); 
4.4. rengia direktoriaus įsakymų projektus globos namų viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo 
klausimais; 
4.5. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus ir teikia globos namų 
direktoriui; 
4.6. kartu su viešųjų pirkimų iniciatoriais derina ir rengia technines specifikacijas, pirkimo sutarčių 
projektus; 
4.7. teikia metodinę pagalbą pirkimų iniciatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), 
nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją bei kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 
(BVPŽ); 
4.8. skaičiuoja vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes; 
4.9. registruoja vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugojimą; 
4.10. pastoviai seka teisės aktų pasikeitimus, susijusius su viešaisiais pirkimais ir juos vykdo; 
4.11. registruoja visus per kalendorinius metus globos namų atliktus mažos vertės pirkimus 
Supaprastintų viešųjų pirkimų žurnale, tvarko globos namų vykdomų pirkimų dokumentų registrą; 
4.12. veda viešuosius pirkimų vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo 
deklaracijų registrą; 
4.13. nustatyta tvarka perduoda su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus saugoti į archyvą; 
4.14. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia 
informaciją apie vykdomus ir jau įvykdytus pirkimus, raštu sudarytas sutartis Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS); 
4.15. administruoja globos namų paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje 
sistemoje (CVP IS, CPO);  
4.16. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta 
tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas;  
4.17. atlieka rizikos veiksnių nustatymą viešųjų pirkimų srityje, jų įvertinimą ir nymatytų rizikos 
mažinimo priemonių įgyvendinimą; 
4.18. užtikrina gaunamos informacijos konfidencialumą; 
4.19. nuolat kelia profesinę kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje; 
4.20. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje; 
4.21. neviršydamas savo kompetencijos, vykdo Direktoriaus ir Vyriausiojo buhalterio nenuolatinio 
pobūdžio nurodymus, pavedimus žodžiu ir /ar raštu, susijusius su pareigų atlikimu, siekdamas globos 
namų strateginių tikslų įgyvendinimo. 
 
 
 
 
 


