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Bộ xây dựng 
_______________________ 

 

 

Số: 892/QĐ-BXD 
 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________ 

      

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016 

 

Quyết định 

Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung 

của Bộ Xây dựng  
__________________________ 

      

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng 

 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết 

bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; 

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc mua sắm tài nhà nước theo phương thức tập trung; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,  
 

Quyết định: 
 

 

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Xây dựng 

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Xây dựng, bao gồm: 

- Máy vi tính (để bàn và xách tay); 

- Máy in; 

- Máy phô tô copy; 

- Máy chiếu. 

- Máy điều hòa. 

2. Việc điều chỉnh danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ thực hiện 

theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

  Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị mua sắm tập trung của Bộ Xây 

dựng để thực hiện mua sắm đối với những tài sản thuộc danh mục mua sắm tập 

trung của Bộ Xây dựng. 
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Việc thực hiện mua sắm tập trung phải đảm bảo theo đúng các quy định tại 

Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và 

Thông tư hướng dẫn số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính. 

2. Đơn vị mua sắm tập trung: 

+ Áp dụng hình thức ký thỏa thuận khung;  

+ Có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu mua sắm của các đơn vị dự toán, tiến 

hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu hoặc thuê tổ chức 

đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung với nhà thầu 

được lựa chọn. 

3. Đơn vị sử dụng tài sản có trách nhiệm trực tiếp ký hợp đồng mua sắm, 

thanh toán tiền với nhà thầu được lựa chọn, tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và 

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì tài sản từ nhà thầu được 

lựa chọn. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

       
Nơi nhận :     

- Như Điều 3;  

- Bộ Tài chính;                                                     

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

Bộ trưởng 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Hồng Hà 
 
 


