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Ινχρεασε ιν ∆εβιτ ςουχηερ Τηρεσηολδ

Στατε Αχχουντινγ ανδ Στατε Πυρχηασινγ αρε πλεασεδ το αννουνχε τηατ εφφεχτιϖε ϑυλψ 1, 2002, τηε
τηρεσηολδ φορ δεβιτ ϖουχηερσ τηατ ρεφερενχε α Στατε Τερµ Χοντραχτ ορ Μυλτιπλε Αωαρδ Χοντραχτ
ινχρεασεσ φροµ ∃1,000 το ∃2,500.
Α δεβιτ ϖουχηερ ισ αν εξπενδιτυρε τηατ δοεσ νοτ ρεφερενχε αν ενχυµβρανχε. Πλεασε νοτε τηατ αν
αγενχψσ διρεχτ πυρχηασε αυτηοριτψ ισ υναφφεχτεδ βψ τηισ ινχρεασε ανδ τηατ τηε χηανγε φροµ ∃1,000 το
∃2,500 αφφεχτσ ονλψ τηε δεβιτ ϖουχηερ τηρεσηολδ.
Τηε χηανγε ισ βεινγ µαδε φορ τηρεε ιµπορταντ ρεασονσ: 1) τηε δεβιτ ϖουχηερ ισ λεσσ εξπενσιϖε το
προχεσσ τηαν α πυρχηασε ορδερ; 2) βοτη ΟΒΜ ανδ ∆ΑΣ ωαντ το προµοτε τηε στατεσ παψµεντ χαρδ ανδ
ενχουραγε ινχρεασεδ υσαγε οφ ιτ; ανδ 3) τηε Γοϖερνορσ Μαναγεµεντ Ιµπροϖεµεντ Χοµµισσιον
(ΜΙΧ) ρεχοµµενδεδ τηισ χηανγε ιν ορδερ φορ στατε γοϖερνµεντ το οπερατε µορε εφφιχιεντλψ.
Ιφ αγενχιεσ µυστ υσε αν ενχυµβερινγ δοχυµεντ φορ ϖουχηερσ υνδερ ∃2,500, τηε χοµµιτµεντ (ΧΟΜ)
σηουλδ βε υσεδ το ενχυµβερ φυνδσ. Βεγιννινγ ϑυλψ 1, 2002, τηε ΧΟΜ ωιλλ ινχλυδε α φιελδ το
ρεφερενχε τηε τερµ χοντραχτ, ασ ωελλ ασ ονε το ιδεντιφψ τηε εξπενδιτυρε ασ βεινγ µαδε ωιτη α χερτιφιεδ
Μινοριτψ Βυσινεσσ Εντερπρισε (ΜΒΕ).
Εϖεν ωηεν α φορµαλλψ εντερεδ πυρχηασε ορδερ ισ νοτ υσεδ, αγενχιεσ ωιλλ ωαντ το µαινταιν ρεχορδσ οφ
οβλιγατιονσ ανδ πυρχηασεσ τηρουγη σοµε ρουτινε µετηοδ εσταβλισηεδ φορ τηειρ οφφιχε σο τηατ (1) τηερε
ισ α ρεχορδ οφ ωηατ ωασ ορδερεδ, ανδ (2) τηερε ισ α ρεχορδ οφ τηε χυρρεντ τοταλ δολλαρ αµουντ
οβλιγατεδ. Ιτ ισ νοτ νεχεσσαρψ φορ α χοπψ οφ α ΧΟΜ το βε τρανσµιττεδ το α ϖενδορ ασ ιτ ασσυµεσ α
τελεπηονε, φαξ ορ ιντερνετ ορδερ.
Ιφ ψου ηαϖε θυεστιονσ ορ νεεδ αδδιτιοναλ ινφορµατιον αβουτ τηε τηρεσηολδ ινχρεασε, πλεασε χονταχτ
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