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CÔNG BÁO/Số 83+84/Ngày 27-8-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 2199/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 2019/Qð-UBND ngày 26/7/2016 của
UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết ñịnh số 08/2016/Qð-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ quy ñịnh việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập
trung;
Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài
chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập
trung;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2541/TTr-STC ngày 26
tháng 7 năm 2017 và Tờ trình số 2641/TTr-STC ngày 03 tháng 8 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 3 Quyết ñịnh 2019/Qð-UBND về thời hạn ñăng
ký mua sắm tập trung và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung như sau:
1. Căn cứ thông báo dự toán mua sắm tài sản ñược cấp có thẩm quyền giao, các
cơ quan, tổ chức, ñơn vị có trách nhiệm lập văn bản ñăng ký mua sắm tập trung theo
nội dung quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 8 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày
26/02/2016 của Bộ Tài chính, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) ñể tổng họp, gửi
ñơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh theo 02 ñợt:
a) ðợt 1: trước ngày 31 tháng 01 hàng năm ñối với dự toán ñược cấp có thẩm
quyền phê duyệt ñầu năm.

