
 

 

BIỂU GIÁ CHÀO CHI TIẾT 
(Đính kèm Hồ sơ chào giá Các sản phẩm Gốm sứ Minh Long cho DHG) 
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STT Tên sản phẩm Hình ảnh Sản phẩm 

Số lượng 
(Bộ/cái) 

Đơn giá 
(Chưa VAT) 

Thành tiền 
(Cột 4*5) 

01 

Bộ bàn ăn Minh Long – Bộ sưu tập 
TIMELESS IFP 
Hoa văn Đại Dương 
Code: 09LLA479 

 Xuất xứ: Minh Long loại 1 

 In logo: DHG PHARMA màu xanh trên 
từng món trong bộ sản phẩm, logo in chìm 
(in nặng lửa) 

 Hộp giấy Minh Long đi kèm bộ sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

 Đóng gói: 01 bộ/Hộp giấy 
Chi tiết sản phẩm bao gồm: 

 01 tô 18cm 

 01 tô 16 cm 

 02 dĩa 21cm 

 01 dĩa 17 cm 

 06 chén cơm 

 

 
 
 
 

        
125 

  



 

 

02 

Bộ bàn ăn Minh Long – Dòng sản phẩm JAS 
LYS THANH XUÂN 
Code: 1006291JL 

 Xuất xứ: Minh Long loại 1 

 In logo: DHG PHARMA màu xanh trên 
từng món trong bộ sản phẩm, logo in chìm 
(in nặng lửa) 

 Hộp giấy Minh Long đi kèm bộ sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

 Đóng gói: 01 bộ/Hộp giấy 
Chi tiết sản phẩm: 

 01 tô 20cm 

 01 dĩa 21cm 

 06 chén cơm 

 02 chén chấm (có thể không in logo) 

 

125 

  

03 

Hộp dưỡng sinh Minh Long – Hộp vuông 
đựng thực phẩm 15 cm + nắp 
Hoa văn Đại Dương 
Code: 211566479 

 Xuất xứ: Minh Long loại 1 

 In logo DHG PHARMA màu xanh trên sản 
phẩm, logo in chìm (in nặng lửa) 

 Hộp giấy Minh Long đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắn chắn 

 Đóng gói: 01 bộ/Hộp giấy 
Chi tiết sản phẩm: 

 Kích thước: dài 15 cm x rộng 14 cm x 
cao 8,3 cm 

 Nguyên liệu sứ tinh tuyển, an toàn, lành 
tính 

 

315 

  



 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
 
 
 
 

 04 

Ly sứ dưỡng sinh + nắp ống hút Minh Long 
Code: 214888LTIH 

 Xuất xứ: Minh Long loại 1 

 In logo: DHG PHARMA màu xanh  trên 
nắp sản phẩm, logo in chìm (in nặng lửa) 

 Hộp giấy Minh Long đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắn chắn 

 Đóng gói: 01 bộ/Hộp giấy 
Chi tiết sản phẩm: 

 Kích thước: Cao 15,5cm * đường kính 
nắp 10,4cm 

 Nguyên liệu sứ tinh tuyển, an toàn, lành 
tính 

 Dung tích: 480ml  

500 

  

 Tổng cộng tiền (chưa thuế) 
 

 Thuế VAT 10% 
 

 Tổng tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

 


