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Dc Up - Tir do - Hinh phüc 

S6: 131/PAS-VT 	 TP. HCM, ngày 11 tháng 01 nãm 2021 
Vê vic Báo giá hang hóa 

KInhgiii......................................................................... 

Vin Pasteur Thành ph 1-10^ Chi Minh de^ nghj Qu cong ty báo giá san phm 
theo ni dung sau. 

STT DANH MUC DV 
Quy 

cach/dong DVT 
SL dir Don vi yêu NguonA 

  

MEN kien cau kinh phi 
gói 

1 Thuc xlt  kin Binh Binh 5 T6̂ lam vu?in KDDV 

2 Giy ye sinh cun Lc L6c  2 
Trung tam 

KDDV 
KCTB 

3 Khän giy vuông Xp Xp 10 
Trung tam 

KDDV 
KCTB 

- Bang báo giá Co dóng mc (ban chInh) có the'hin day dü ngày báo giá, ngày hiu 
l%rc, thii gian bão hành, diêu kiin thanh toán; 

* Dôi vol TTB và sinh phám, hOa chat, vt tit. 
- Thong tin phân nhOm vi cung cap giây t?Y phân nhOm TTB y tê theo quy djnh tai 

Thông tu 14/2020/TT-BYT (Nêu không thuc phân loai TTB y tê theo quy djnh dé 
nghj cung cap các giy t1 chfrng minh). 

- San phm di.rçic giao/lap dt ti Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh dâ bao gOm tat cã 
các chi phi: thuê VAT, chi phi ü1 thác xuât nhp khâu, phi vn chuyên, kru kho, 
lip dat, hi.ràng dn sü d%lng, chuyen giao cong ngh (nêu có). 

- Neu san phâm do Vin yêu câu báo giá theo cAu hInh tham khão không cOn thI dê 
nghj CA ty tu van và báo giá 1oi CO câu hInh tircing ducing hoc cao horn. 

- Báo giá xin gôi ye dja chi: PhOng Vt fir- Vin Pasteur Thành phô Ho Chi 
Minh, 167 Pasteur, Phir&ng 8, Qun 3, Tp. Ho Chi Minh. Tel: 028.38206.344 

- Thi gian nhn báo giá: tr ngày 11/01/2021 den ngày 15/01/2020 

Trân tr9ng cam on J. 
VIN TR1Y1NG 

TRU, 	 3f T1f—THIET BI Y TE 

Nei nhn: 
- Nhir trén; 
- Vin trurng (d báo do) 
- Lim VT, Vt ttr. 

V VitN 
• PASTEUR 

* 
Lê Vit Ha 


