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San phâm 

CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Dc Ip -Ttr do - Hanh phüc 

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 näm 2021 

KInhgui: ........................................................................ 

Vin Pasteur Thành ph6 HO^ Chi Minh d nghj Qu Cong ty báo giá san phtm theo 
ni dung sau. 

STT Ten hang hóa DVT SL:llr Ghi c1u 
kien  

In phôi giy chüng nhn hiu chuAn bao 
gôm: 
- 	Trang giây chirng nhn hiu chuân T? 1000 
- Trang kêt qua hiu chuân To 1500 
In phôi giây chüng nhn kêt qua do, thu 

2 
nghim bao gôm: 
- 	Trang giây chirng nhn kêt qua do TN TO 500 Giao kho 
- 	Trang kêt qua hiu do TN TO 1200 4t tu 

3 
Dat in decal ten " Trung tam kiêm dinh thiêt Cai ,, 
bt y te 
Dt bang ten trung tam bang nhira "Trung Cái 1 
tam  kiêm djnh thiêt bj y tê"  
Dt chU nôi bang nhra" Trung tam kiêm B6 1 
dnh thit bj y tê"  

- Bang bao giá CO dOng mc (ban chInh) cO th hin ngày bao giá, ngày hiu Iijc. ihO 

gian thrc hi en, diu kiin thanh toán. 

- Giá dA bao gm tAt cã các chi phi: thud VAT và các chi phi khác 

- ThOi gian gui báo giá tir ngày 23/02/2021 den ngày 01/03/2021 

- Báo giá gOi v dja chi. Vin Pasteur Tp. Ho" Chi' Minh 

167 Pasteur, Quân 3, Tp. Ho Chi Minh 

Tel: 028.3820634 

Trân tr9ng cam orn J. 

Nii nhIn: 
- Nh,.rtrên; 
- Vin tru&ng (dê báo cáo) 
- KHTH (CNTT) dê th,rc hin 
- Liru: VT, Vt ti.r. 
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