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V vic Báo giá hang hóa 

KInhgü........................................................................ 

Vin Pasteur Thành ph6 H6 Chi Minh de^ nghj Qu cong ty báo giá san phm 
thco ni dung sau. 

DANIL MIX DV Quy 
SL dy,  Don vi yêu Ngun 

STT 
MEN 

cáchldOng 
,. 

DVT 
len cau kinh phi 

goi  

Tube ly tam day BjchIl000 Trung tam 
1 nhçrn 1.5 ml không Bich 2 kim djnh KDDV 

có ni dc t6 cai TBYT 

- Bang báo giá co dong mOc  (bàn chInh) Co the hin day dü ngày báo giá, ngãy hiu 
hrc, th?yi gian bão hành, diêu kin thanh toán; 

* Dôi vái TTB và sinh phám, hóa chat, v4t  tw: 
- Thông tin phân nhóm và cung cap giây t?Y phân nhOm TTB y têtheo quy djnh tai 

Thông tu 14/2020/TT-BYT (Nêu không thuOc  phân 1oi TTB y tê theo quy dinh dé 
nghj cung cap các giây t?i chrng minh). 

- San phâm dtrçic giao/läp dt ti Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh dà bao gôm tat ca 
cac chi phi: thuê VAT, chi phi fly thác xuât nhp khâu, phi vn chuyên, itru kho, 
lap Mt, htràng dan sCr dung, chuyên giao cong ngh (neu cO). 

- Nêu san phâm do Vin yêu câu báo giátheo câu hInh tham khão không cOn thi dê 
nghj Cong ty ttr van và báo giá loai cO câu hmnh tung thrang hotc cao hin. 

- Báo giá xin g1i ye dla  chi: Phóng Vat tir- Vin Pasteur Thành ph6 H6 Chi 
Minh, 167 Pasteur, Phuing 8, Qun 3, Tp. Ho Chi Minh. Tel: 028.3 8206.344 

- Thyi gian nhn báo giá: tir ngay 11/01/2021 den ngày 15/01/2020 

Trân tr9ng cam on J. 
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