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

Vin Pasteur Thành phó Ho^ Chi Minh & nghj Qu cong ty báo giá san phm 
theo nOi  dung sau. 
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- Bang báo giá Co dOng mOe  (ban chInh) cO th6 hin day dü ngày báo giá, ngày hiu 
lirc, th?yi gian bão hành, diêu kiin thanh toán; 

* DÔi vái TTB và sinh phám, hóa chat, vat  t: 
- Thông tin phân nhOm và cung cap giây ti phãn nhOm TTB y té theo quy djnh tai 

Thông tir 14/2020/TT-BYT (Nêu không thuOc phân loi TTB y tê theo quy djnh âê 
nghj cung cap các giây ti chfrng minh). 

- San phâm ducvc giao/lAp dt tai Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh dA bao gôm tat cã 
các chi phi: thuê VAT, chi phi üy thác xuât nhp khu, phi vn chuyên, liru kho, 
lap dat, hiràng dan sCr dung, chuyên giao Ong ngh (néu cO). 

- Nêu san phâm do Vin yêu câu báo giátheo câu hInh tham khão không con thI dê 
nghj Cong ty ti.r van và báo giá loti cO câu hInh tiwng dirang hoäc cao hon. 

- Báo giá xin gâi ye dja chi: PhOng Vt tur- Vin Pasteur Thành ph Ho Chi 
Minh, 167 Pasteur, Phu&ng 8, Quân 3, Tp. Ho Chi Minh. Tel: 028.3 8206.344 

- Th?yi gian nhn báo giá: tir ngày 25/02/2021 den ngày 26/02/2021 

Trân tr9ng cam on ./. 

Noi nhn: 
- Nhtr trn; 
- Vin trtrng (d báo cáo); 
- Phàng KHTH (T CNTT) dê thrc hin; 
- Luru: VT, Vttu. 


