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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 22 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng
lần thứ nhất năm 2016
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26/6/2014 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 08/2016/Qð-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về quy ñịnh việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính
phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ
quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng
dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy
ñịnh chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước ñể mua sắm nhằm duy trì hoạt ñộng
thường xuyên của cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHðT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và
ðầu tư quy ñịnh chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Theo Quyết ñịnh số 2206/Qð-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc
ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công ñơn vị thực hiện trên ñịa
bàn tỉnh Bình ðịnh;
Xét ñề nghị của Tổ chuyên gia thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính tại
Tờ trình số 01/TTr-TCGLKHLCNT ngày 09/9/2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại
Báo cáo thẩm ñịnh số 3174/BC-STC ngày 15/9/2016,

