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CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
VIN PASTEUR TP.HCM 

	
Dôc lap - Tir do - Hnh phñc 

S: 4113/PAS-VT 
	

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 nãm 2021 
Vê vic Báo giá hang hóa 

KInhgiri. ........................................................................ 

Vin Pasteur Thành ph6 Ho^ Chi Minh de nghj Qu cong ty báo giá san phm 
theo nOi dune sau. 

STT DANH MVC Quy cách/Dóng 
gói I 

DVT SL 
I 

1 DTa 96 ging 0.2 ml dung cho PCR Hp/50 cái Hp 1 
- Bang báo giá cO dOng mc (ban chinh) có the hin dy dü ngày báo giá, ngày hiu 

!irc, thai gian báo hành, diu kin thanh toán; 
* Di vol TTB và sinh phám, hóa chat, vt W: 
- Thông tin phân nhóm và cung cap giây 0 phân nhóm TTB y té theo quy djnh ti 

Thông tu 14/2020/TT-BYT (Nu khong thuc phân loi TTB y tê theo quy djnh dê 
nghj cung cap các giây t?Y chirng minh). 

- San phâm duçic giao/lap dt ti Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh da bao gôm tat câ 
cac chi phi: thuê VAT, chi phi üy thác xuât nhp khâu, phi vn chuyên, liru kho, 
lap dat, huàng dn sü dung, chuyên giao cong ngh (neu co). 

- Thri gian thanh toán: thanh toán bang chuyên khoân trong Ong 90 ngày kê tr ngày 
giao hang và xuât hóa dan 

- Thii gian giao hang: trong vông 48 & kê tr th?i diem nhn duçic dan dt hang 
- Neu san phAm do Vin yêu câu báo giá theo câu hInh tham khão không cOn thI dê 

nghj Cong ty tu van và báo giá loi có câu hInh ti.rang di.rang hoc cao hon. 
AA - Báo giá xin gài ye dja chi: PhOng Vt tir- Vin Pasteur Thành ph O6 	Chi 

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

- Thyi gian nhn bão giá: tr ngày 20/10/2021 dn ngày 22/10/2021 

Trân trong cam an ./. 

Ni1 nhin: 
- Nhtr trén; 
- Vin tnrng (dé báo cáo); 
- Phông KHTH (To CNTT) dê thirc hin; 
- LLru: VT, Vt tu. 
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