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S6: 4112/PAS-VT 
	

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 nám 2021 
Vê vic Bão giá hang hóa 

KInhgri. ........................................................................ 

Vin Pasteur Thành ph 0^ HO^ Chi Minh de nghj Qu Cong ty báo giá san phm 
theo nôi dung sau. 

STT DANH MVC I 	Quy cách/Dóng I 
I 	DVI 

I 	I 
I 	SL 	I 

g  I I 
1 Non trüm du Cái Cái 1.000 	I 
2 Bao chân D  Dôi I 	1.000 

- Bang báo giã có dOng mc (bàn chInh) CO th6 hin dy dü ngày báo giá, ngày hiu 
lirc, thñ gian bão hành, diêu kin thanh toán; 

* Doi vái TTB và sinh phám, hóa chat, vat  tw: 
- Thông tin phân nhOm và cung cap giây t& phân nhOm TTB y tê theo quy djnh t? 

Thông tu 14/2020/TT-BYT (Neu khong thuOc phân 1oi TTB y tê theo quy djnh dé 
nghj cung cap các giây t?Y chcrng minh). 

- San phâm duçic giao/lap dtt ti Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh dã bao gOm tat câ 
các chi phi: thuê VAT, chi phi üy thác xuât nhp khâu, phi vn chuyên, km kho, 
lap dat, huâng dn sr dung, chuyên giao cong ngh (nêu cO). 

- Thyi gian thanh toán: thanh toán bang chuyên khoãn trong vOng 90 ngày kê tr ngày 
giao hang và xuât hOa don 

- Thai gian giao hang: trong Ong 48 & kê tr thai diem nhn duqc don dt hang 
- Neu san phâm do Vin yêu câu báo giá theo câu hinh tham khão không cOn thI dê 

nghj Cong ty ti.r van và báo giá 1oi có câu hinh tumg ducing hoc cao hin. 
- Báo giá xin gâi ye dja chi: Phông Vt tir- Vin Pasteur Thành ph o" 	Chi 

Minh, 167 Pasteur, Phu?ng VO Thj Sáu, Qun 3, Tp. Ho Chi Minh. Tel: 
028.38206.344 

- Thai gian nhn báo giá: tr ngày 20/10/2021 dn ngày 22/10/2021 

Trân trong cam an ./. 

TRUNG 
TRII 
	

T JU—THIET B! Y TE 

Noi nhçIn: 
- Nhutrên; 
- Vin tru1ng (dê báo cáo); 
- Phông KHTH (To CNTT) dé thirc hin; 
- Luu: VT, Vt tir. 
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