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S: 130/PAS-VT
Ve vic Báo giá hang hóa

KInhgi:ri. ........................................................................
Vin Pasteur Thành ph H Chi Minh d nghj Qu cong ty báo giá san phâm
theo ni dung sau.
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- Bang báo giá cO dong me (bàn chInh) Co the hin day dü ngày báo giá, ngày hiu
1irc, thi gian bão hành, diêu kin thanh toán;
* Dói vol TTB và sinh phám, hOa chat, vat tic.- Thông tin phân nhOm và cung cap giây 0 phân nhOm TTB y tê theo quy dnh ti
Thông Ui 14/2020/TT-BYT (Nêu không thuc phân loai TTB y tê theo quy djnh dê
nghj cung cap các giay 0 chtrng minh).
- San phãm di.rqc giao/lap dt ti Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh dR bao gôm tt cã
các chi phi: thuê VAT, chi phi fly thác xuât nhp khâu, phi vn chuyén, !uu kho,
lap dat, huàng dn sCr diing, chuyn giao cong ngh (néu cO).
- Neu san phâm do Vin yêu câu báo giá theo câu hmnh tham khão không con thI dê
nghj Cong ty tu van và báo giá Ioai cO câu hmnh Urang throng hoac cao han.
- Báo giá xin gâi ye dja chi: PhOng Vt tir- Vin Pasteur Thành ph Ho Chi
Minh, 167 Pasteur, Phtr?mg 8, Qun 3, Tp. Ho Chi Minh. Tel: 028.3 8206.344
- Thai gian nhn báo giá: tir ngày 11/01/2021 den ngày 15/01/2021
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