
CONG TV 

CÔPHAN 

DUC HUGIAN 

CONG TY Cp DIJC HU GIANG 	CQNG HÔA xA HQI CHU NGH1A VlT NAM 

Dc Hip - Ty' do - Hnh phUc 

GAY DANG K? MUA PHE LIEU 

KInh gü'i: Cong ty C6.phn Duc Hu Giang 

Ten cá nhânlTó ch'c ............... 	 

So CMND/HO chiOu/Mã sO doanh nghip 	  

Ngaycp. ..................................... Tai: ..... 	 

Eà chi 	 

SO din thoi 	Fax.......... 	 

sO tài khoán: 	Ti Ngan hàng 	 

Sau khi nghiên cü'u Thông bão so 	/TB-DHG ngày 	/ /2019 Va Quy clinh 
bàn du giá phe flu ban hành kern theo Quyt djnh so-  /QD-DHG ngày I /2019 
cOa Tong Giám dOc Cong ty CO ph-an Du'ç'c Hu Giang vel  vic ban phO lieu là 
	  Tôi/Chüng tôi ty nguyen tham gia và thy'c hiri 

nghiêm tüc theo quy nh cüa Cong ty d5 thông báo nhu sau: 

Sat tru'O'c: 	 VND ( 	 .............................). 
SO tiên dt tru&c trên Se không &r'c hoàn trà li nOu Tôi/Chüng tOi dàng k' 
mua phO lieu  nhu'ng ty' 9 bô cuc hoc vi pham các ni quy, quy dlnh  theo 
Thông báo hoc Quy dinh cüa Cong ty. 

Giá Mua PhO liu 	 

(BngchCr 	) 

Tôi/Chüng tôi chp thun COng ty Se lya ch9n ngu'O'i tre Giá Mua cao nht, h'p 
lê d4 bàn phO lieu  du giá. 

ToiIChting tôi càng kq mua ph lieu  trên và cam kOt trá giá It nht bnq Giá 
Khó'i Diem,  thanh toán dü tin mua ph 64  lieu  trong thO'i han  05 ngày lam vc ké to 
ngày Giá Mua ducyc chap thun Va thy'c hin dy dO các nghTa vv lien quan theo quy 
dlnh cüapháp lut: 

Cn Tho', ngày .... tháng ... nãm 2019 

Ngu'&i Tham Gia Dáu Giá 

(k và ghi rô hQ ten, cTóng du n4u 16 to' chcrc) 


