Vilkpėdės ligoninė teikianti stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Šiuo metu kviečia
prisijungti prie savo kolektyvo projektų ir viešųjų pirkimų specialistą(-ę) 1,0 etato krūviu.
Reikalavimai:
• Aukštasis universitetinis;
• Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos
Respublikos civilinį kodeksą, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžeto sandaros, Buhalterinės
apskaitos, Viešųjų pirkimų, Investicijų, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymus,
Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, savivaldybių institucijų
kompetenciją ir biudžetinių įstaigų veiklą;
• Turėti darbo patirties viešųjų pirkimų organizavimo srityje (privalumas sveikatos priežiūros srityje);
• Būti nešališku, sąžiningu, iniciatyviu, nekonfliktišku, tolerantišku mokėti kaupti, apibendrinti,
sisteminti informaciją ir teikti išvadas, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, dirbti
komandoje ir būti atsakingam už savo atliekamą darbą;
• mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis MS Office programomis
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook), interneto naršykle, mokėti dirbti Centrine viešųjų pirkimų
informacine sistema (toliau – CVP IS), centrinės perkančiosios organizacijos (VšĮ CPO LT)
katalogu.
Darbo aprašymas:
• dalyvauti Ligoninės viešųjų pirkimų komisijos (toliau – komisija) veikloje organizuojant ir atliekant
paskirtų pirkimų viešųjų pirkimų procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –
Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka;
• rengti ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka teikti skelbimus ir ataskaitas apie viešuosius
pirkimus;
• organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus kaip pirkimų organizatorius;
• vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės
aktais rengti viešųjų pirkimų dokumentus, teikti juos komisijai;
• laiku teikti viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams bei CVP IS priemonėmis informuoti tiekėjus apie
komisijos priimtus sprendimus;
• rengti technines specifikacijas ir kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams atitiktis pagal Viešųjų pirkimų
įstatymą;
• organizuoti viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą;
• konsultuoti Ligoninės darbuotojus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais;
• laiku bei kokybiškai vykdyti kitus, pavedimus žodžiu ir raštu bei savarankiškai organizuoti darbą.
Mes siūlome:
Pareiginį atlyginimą nuo 1840,00 iki 2080,00 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo
užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.
•

Susidomėjusius kviečiame siųsti dokumentus VATIS sistemoje https://portalas.vtd.lt/lt/bendruju-reikaluskyrius-projektu-ir-viesuju-pirkimu-specialistas-nuo-85-iki-10-koef-322;827450.html iki 2022-10-05
Siųsdami savo dokumentus, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi viešosios įstaigos
Vilkpėdės ligoninės duomenų bazėje iki atrankos pabaigos ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros
svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu
administracija@vilkpedesligonine.lt

