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                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                   Plungės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2008 m. birželio 2 d.  

įsakymu Nr. D-441 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          1. Šie nuostatai reglamentuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų 

skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką. 

          2. Skyrius yra Plungės rajono savivaldybės administracijos dalinys, sprendžiantis Tarnybos 

kompetencijai priklausančius klausimus. 

             3. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais 

(Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais), kitais 

teisės aktais. 

           4. Skyrius tiesiogiai pavaldus Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. 

           5. Skyrius išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto. 

               6. Skyriaus struktūrą, pareigybių ir etatų sąrašą, pareigybes ir kategorijas tvirtina 

Administracijos direktorius. 

7. Skyriaus darbuotojų priėmimą, perkėlimą, atleidimą, darbo užmokestį, tarnybinės veiklos  

vertinimą, skatinimą, tarnybinių nuobaudų skyrimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą reguliuoja 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

8. Skyriui vadovauja vedėjas, nesant vedėjo, jį pavaduoja nustatyta tvarka paskirtas  

skyriaus valstybės tarnautojas. 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

9 .Pagrindinis skyriaus uždavinys - tinkamai organizuoti Plungės rajono savivaldybės 

atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 

numatytus atvejus. 

10.Tarnyba atlieka šias funkcijas: 

10.1. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus ir raštus; 

10.2.priima ir registruoja Savivaldybės administracijos padalinių parengtas ir 

Administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms 

ir darbams įsigyti; 

10.3. kaupia Administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti 

viešuosius pirkimus ir iki einamųjų metų sausio 15 dienos sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo 

vertes; 

    10.4. tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą; 

10.5. parenka ir Viešojo pirkimo komisijai (toliau - Komisija) pasiūlo prekių, paslaugų ir 

darbų viešojo pirkimo būdą; 

10.6.konsultuoja Administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų  

projektus Komisijai, ir asmenis, atliekančius viešuosius pirkimus savo įmonėse; 

10.7. teikia Komisijai nustatyta tvarka suderintus pirkimo dokumentus; 

10.8.nustato pasiūlymų pateikimo terminus ir laiką Komisijai patvirtinus pirkimo 

dokumentus; 
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10.9. analizuoja gautus pasiūlymus ir teikia analizės išvadas Komisijai; 

10.10.rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus (apie viešuosius pirkimus,  

sudarytas sutartis), kurie skelbiami „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai"; 

10.11. tiekėjų (rangovų) prašymu paaiškina pirkimo dokumentus ir išsiunčia juos visiems  

tiekėjams (rangovams), kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai; 

10.12. rengia susitikimus su tiekėjais (rangovais); 

               10.13. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą; 

 10.14. teikia dokumentus Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiams, Savivaldybės  

tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, 

susijusius su tarnybos funkcijomis; 

10.15.rengia ir teikia informaciją kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir 

Savivaldybės administracijai; 

10.16.kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus taikant įprastą komercinę  

praktiką pirkimus ir metams pasibaigus per 30 dienų pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai; 

10.17.Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų  

ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai (išskyrus pirkimus, atliktus taikant įprastą komercinę praktiką); 

10.18.rengia tarnybos veiklos planus ir ataskaitas; 

10.19.organizuoja ir tvarko tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą 

 ir perdavimą į archyvą. 

10.20. oficialią informaciją apie vykdomus pirkimus skelbia Savivaldybės administracijos  

interneto svetainėje. 

                                              III. TEISĖS IR PAREIGOS 

11. Skyrius, vykdydamas pavestas užduotis, turi teisę: 

11.1. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų visą  

informaciją apie viešuosius pirkimus; 

               11.2. gauti iš pirkimų organizatorių rengiamus pirkimo, projekto konkurso ar supaprastinto 

projekto konkurso dokumentus; 

11.3.tikrinti, kaip pirkimų organizatoriai laikosi nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo  

tvarkos; 

11.5.nustačius viešųjų pirkimų pažeidimus, įpareigoti pirkimų organizatorių sustabdyti ar  

nutraukti pirkimo procedūras arba pakeisti Viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų neatitinkančius 

sprendimus ar veiksmus; 

11.6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

IV. DARBO  ORGANIZAVIMAS 

                12. Skyriui  vadovauja vedėjas, kuris į darbą priimamas ir atleidžiamas įstatymų nustatyta 

tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.  

12.1. atsako už šiuose nuostatuose nustatytų skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

12.2. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą; 

               12.3. sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat vykdo  

savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus ir pavedimus, asmeniškai atsako už 

tai, kad būtų vykdomi skyriui pavesti uždaviniai; 

12.4. gali turėti kitų Administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų. 

13.  Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi pareigybės aprašymais, patvirtintais  

Administracijos direktoriaus. 

  

                                                               V. ATSAKOMYBĖ 
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14. Už nuostatų nevykdymą ir netinkamą pareigų atlikimą skyriaus darbuotojai atsako 

įstatymų nustatyta tvarka. 

                                      VI. TURTO IR DOKUMENTŲ PERDAVIMAS 

15. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas turi perduoti turtą ir dokumentus 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme 

nurodyta tvarka. 

16. Perduodant turtą ir dokumentus, surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Jame turi būti 

pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę tarnybos būklę, struktūrą ir pareigybes. 

17. Turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantys ir  

priimantys asmenys, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei aktą pasirašantys 

asmenys nesutinka su kai kuriais faktais, jie tai įrašo akte. 

18. Turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais:  

vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas - turtą ir 

dokumentus priimančiam asmeniui. Buvęs vedėjas turi teisę gauti akto kopiją. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
               19. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas Plungės rajono savivaldybės  

tarybos sprendimu, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta  tvarka. 

                                ________________________________________ 


