
             VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA 
 

 

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos Pirkimų tarnybos 

(toliau - Tarnyba) vyriausiojo specialisto pareigoms užimti. 

 

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).  

 

Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika yra Vilniaus miesto 

savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Šeškinės g. 

24, Vilnius, LT - 07156, kodas 124245660).  

 

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):  
1. užtikrina, kad jam pavestos vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūros 

būtų vykdomos nustatytais terminais, laikantis įstatymų ir kt. norminių aktų reikalavimų; 

2. pagal pirkimo iniciatorių pateiktas tinkamai parengtas ir suderintas paraiškas, 

technines specifikacijas ir kitus pirkimo objektus apibūdinančius dokumentus, rengia pirkimo 

dokumentus, esant reikalui, organizuoja jų vertimą į užsienio kalbą; 

3. parengia ir skelbia viešųjų pirkimų skelbimus, teikia nustatytos formos ataskaitas 

Viešųjų pirkimų tarnybai, kontroliuojančioms institucijoms.  

4. nagrinėja tiekėjų pasiūlymus (pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos reikalavimų 

atitiktį, pasiūlymo turinį ir kt.), rengia pasiūlymų vertinimo išvadų projektus, juos derina su skyrių 

vedėjais bei vyr. slaugytojais ir teikia viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai; 

5. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, derina su skyrių vedėjais bei vyr. 

slaugytojais, vyriausiuoju buhalteriu, teisininku (esant reikalui, organizuoja sutarties vertimą į 

užsienio kalbą) ir teikia pasirašyti Poliklinikos direktoriui ir tiekėjams; 

6. pildo Poliklinikos sutarčių registrą, pirkimų žurnalą ir į juos nustatyta tvarka įveda 

duomenis; 

7. viešina sudarytas pirkimų sutartis ir pasiūlymus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 

tvarka; 

8. gavus raštiškus tiekėjų klausimus, prašymus, pretenzijas ar skundus, 

bendradarbiaujant su skyrių vedėjais bei vyr. slaugytojais, savo kompetencijos ribose, rengia 

atsakymų į juos projektus; 

9. rengia priminimus tiekėjams, nevykdantiems sutartinių įsipareigojimų; 

10. kontroliuoja sutarčių, kurių vykdymą kontroliuoti jam pavesta, vykdymą (kainų, 

kiekio ir terminų atitikimą) pagal tiekėjų pateiktus dokumentus (sąskaitas-faktūras ir priėmimo-

perdavimo aktus);   

11. vykdo kitas teisės aktais jam pavestas funkcijas. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

1. turėti aukštąjį išsilavinimą; 

2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų per paskutiniuosius dvejus metus viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymo patirtį; 

3. puikiai mokėti valstybinę kalbą;  

4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu;  

5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, 

susitarimais ir taisyklėmis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, 

Poliklinikos vidaus teisės aktais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius 
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pirkimus bei dokumentų rengimą; 

6. išmanyti raštvedybą, gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją ir rengti išvadas, išmanyti ir mokėti taikyti teisės aktų rengimo taisykles, savarankiškai 

planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir 

apibendrinti problemas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, turėti gerus bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

Pretendentai pateikia:  

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;  

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;  

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos 

adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų 

sąrašą (nurodyti dalykines savybes);  

4. Pretendento anketą;  

5. Kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytą darbo patirtį pagrindžiantį dokumentą. 

 

Dokumentai priimami:  

1. 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos 

departamento ir viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt ir 

www.poliklinika.lt), įskaitant ir Konkurso paskelbimo dieną (kilus pagrįstų abejonių dėl 

pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl 

pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, šis terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms 

dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo); 

2.  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu 

www.testavimas.vtd.lt.  

 

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:  

Kontaktinis asmuo: Personalo ir teisės skyriaus vadovas Linas Juozulynas, el. 

paštas: l.juozulynas@poliklinika.lt, kontaktinis telefonas: (8 5)  250 2042.  
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