Phòng QTTB hướng dẫn các đơn vị lập Hồ sơ mua sắm thiết bị và thanh toán như sau :

HỒ SƠ MUA SAÉM THIEÁT BÒ
( Aùp duïng töø ngaøy 01 thaùng 07 naêm 2013)

I. Ñoái vôùi vaät tö, duïng cuï, thieát bò coù giaù trò dưới 5.tr.
1. Giấy đề nghị báo giá do trưởng đơn vị ký
2.

t nhất

báo giá c a các đơn vị bán hàng.

3. Biên bản bàn giao, nghiệm thu do trưởng đơn vị ký (hoặc ph phụ trách SV ).
4. Hoá đơn tài ch nh do bên bán cung cấp.
5. Biên Bản hập tài sản c định hoặc dụng cụ c a phòng QTTB.
6. Thanh toán tại Phòng KHT
II. Ñoái vôùi vaät tö, duïng cuï, thieát bò coù giaù trò t 5.tr
hieän)

döôùi 20.tr (Ñôn vò töï thöïc

1. Giấy đề nghị báo giá do Trưởng đơn vị ký .
2.

t nhất

báo giá c a các đơn vị bán hàng.

3. Biên bản t ch n c a đơn vị với thành ph n: Trưởng hoặc ph đơn vị, Trưởng
hoặc Ph T B
n PT tr c thu c, án b tr c tiếp s dụng .
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4. Biên bản bàn giao, nghiệm thu c a đơn vị với thành ph n như trên biên bản
ch n.

t

5. Hoá đơn tài ch nh do bên bán cung cấp.
6. Biên Bản hập tài sản c định hoặc dụng cụ c a phòng QTTB.
7. Thanh toán tại Phòng KHT .
III. Ñoái vôùi vaät tö, duïng cuï, thieát bò coù giaù trò t 20.tr ñeán dưới 100 tr (Ñôn vò phoái
hôïp cuøng phoøng QTTB ñeå thöïc hieän).
1. Giấy đề nghị báo giá do P. QTTB ký ( ẫu: 1B-QTTB)
2. Quyết định thành lập t
t ch n đơn vị cung cấp do BGH ký th ng qua Phòng
QTTB ký tắt và lấy s tại P.T H ( ẫu: 03A-QTTB). Thực hiệ : P. QTTB và
đơn vị.
3.

4.
5.
6.
7.

t nhất
báo giá c a nơi bán (Đơn vị thu thập
báo giá, Phòng QTTB thu thập 2
báo giá trong vòng 7 ngày làm việc và h p t ch n trong vòng 7 ngày làm việc tiếp
theo).
H pt
t ch n đơn vị cung cấp tại Phòng QTTB và lập biên bản t ch n ( bản) theo
( ẫu: 02B-QTTB). Thực hiệ : Phò g QTTB, P.KHT và đơn vị.
Quyeát ñònh pheâ duyeät keát quaû chaøo haøng caïnh tranh do BGH ký thông qua Phòng
QTTB ký tắt và lấy s tại P.T H ( ẫu: AB-QTTB) Thực hiệ : P. QTTB và đơn vị
Hợp đồng kinh tế: 6 bản ( ẫu tham khảo: 01-QTTB) do Hiệu Trưởng ký thông qua
Phòng QTTB và Phòng KHT ký tắt. Thực hiệ : P. QTTB và đơn vị.
Biên bản bàn giao, nghiệm thu 6 bản ( ẫu tham khảo: 02-QTTB) do trưởng đơn vị ký
(hoặc ph phụ trách SV ). Th c hiện: Đơn vị.
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8. Hoá đơn tài chánh c a nơi bán. Th c hiện: P. QTTB.
9. Biên bản ghiệm thu và thanh lý hợp đồng: 6 bản ( ẫu tham khảo: 03-QTTB) do Hiệu
Trưởng ký th ng qua P.QTTB và P.KHT ký tắt Thực hiệ : P. QTTB và đơn vị.
10. Biên Bản hập tài sản hoặc s theo dõi dụng cụ tại Phòng QTTB và ghi vào s theo dõi
thiết bị và cơ sở vật chất trước khi thanh toán tại phòng KHT .
11. Thanh toán tại Phòng KHT .
III. Ñoái vôùi vaät tö, duïng cuï, thieát bò coù giaù trò treân 100.tr Hình thức mua sắm: Đấu th u r ng rãi,

Đấu th u hạn chế, hỉ định th u,….
(Ñôn vò phoái hôïp cuøng phoøng QTTB ñeå thöïc hieän)
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