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CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIET NAM
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Ve vic Báo giá
Thiêt bj

-

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 nàm 2021

KInhgCri: ........................................................................
Vin Pasteur Thành phO^ HO^ Chi Minh de^ nghj Qu cong ty báo giá san phm theo
n dung sau.
DVT
Ghi chü
Ten hang hóa
SL
May ü nhit khô 2 vi trI (Block)
A. Yêu cu chung
Thiêt bj mâi 100%. San xuât tir näm 2020 trO len
Thiêt bj duçic giao tai Vin dà bao gôm tat
cá các
chi phi khác nhtr: phi vn chuyên, hru kho, lap dat,
huOng dn sir ding.
Bão hành tôi thiêu 12 thang.
B. Yêu cu k5 thuât
Co thedung vri các block khác nhau cho các ông
nghim khác nhau.
Bô
1
Giao tai Labo
Block duc lam tr thép không ri chju duçic an mon
hóa hoc.
Vic diêu khiên nhit d thông qua b vi xir l và
duoc hiên thj trên man hInh LED 4 so
Do chInh xác nhiêt do: ±0.3°C
D dông dêu nhit d: ±0;2°C
Khoãng nhit d lam vic tOi thiêu: +5°C den 150°C
~ 2 Block nhit kIch thuOc khoàng (20xl2mm),
dung cho ông nghim
Bang báo giá CO dOng mc (bàn chInh) co' the hin ngãy báo giá, ngãy hiu lirc, thai
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gian thrc hi n, diu kin thanh toán.
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Giá dã bao gôm tat ca'

chi phi: thud VAT va cac chi phi khác

Th?i gian gui báo giá tir ngày 23/02/2021 dn ngày 01/03/2021
Báo giá gâi ye dja chi. Vin Pasteur Tp. Ho ChI Minh
167 Pasteur, Qun 3, Tp. Ho Chi Minh
Tel: 028.3820634

Trân tr9ng cam an J.
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Nhu trén;
Vien tri.rcmg (de bao cao)
KHTH (CNTT) dê thrc hin
Ltru: VT, Vt tu.
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