
BQYTE 
	

CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIET NAM 
VIEN PASTEUR TP.HCM 

	
Dc lap - Tv do - Hnh phüc 

S& 668/PAS-VT 	 TP. HCM, ngày 25 tháng 02 nám 2021 
ye vic Báo giá hang hóa 

KInhgüi. ........................................................................ 

Vin Pasteur Thành ph6 Ho Chi Minh & nghj Qu cong ty báo giá san phm 
theo ni dung sau. 

STT 
DANH MI,JC D Quy 

cách/dóng DVT SL dy Don v yu 
A 

Ngun kinh 
MEN kien cau phi gói ___________  

To" HIV/AIDS WHO- I S6 tay Quyn Quyn 70 - Khoa DA879 KSPNDB  
- Bang báo giá Co dóng mOe  (bàn chinh) Co the hin dy dü ngày báo giá, ngayhiu 

1irc, th?yi gian bão hành, diêu kin thanh toán; 
* Dôi vói TTB và sinh phám, hóa chat, vat tit: 
- Thông tin phân nhóm và cung cap giây 0 phân nhOm TTB y tê,theo quy djnh tai 

Thông tu 14/2020/TT-BYT (Neu không thuOc  phân loi TTB y tê theo quy djnh dê 
nghj cung cap các giây t1 chtrng minh). 

- San phm duçic giao/lAp dt tai Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh dA bao gôm tat cã 
các chi phi: thuê VAT, chi phi u thác xuât nhp khAu, phi vn chuyên, 1uu kho, 
IAV dt, huàng dn sCr ding, chuyen giao cong ngh (nêu co). 

- Nêu san phâm do Vin yêu câu báo giá theo câu hInh tham khão không cOn thI dê 
nghj Cong ty tu van va báo giá loi có câu hInh ttrmg thwng hoAc cao horn. 

AA - Báo giá xin g1i ye dja chi: Phông Vt tur- Vin Pasteur Thành phA Ho Chi 
Minh, 167 Pasteur, Phuorng 8, Quan 3, Tp. Ho Chi Minh. Tel: 028.38206.344 

- Thyi gian then báo giá: tir ngày 25/02/2021 den ngày 26/02/2021 

Trân tr9ng cam on J. 

Nei nhin: 
- Nhutrên; 
- Vin trtthng (dé báo cáo); 
- Phông KHTH (To'CNTT) del  thrc hin; 
- Li.ru: VT, Vt ttr. 
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