
 

 

BIỂU GIÁ CHÀO CHI TIẾT 
(Đính kèm Hồ sơ chào giá Các sản phẩm LockNLock 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 

Vali du lịch Lock&Lock 
Mã số sản phẩm: LTZ617 

 Thương hiệu Lock&Lock 

 In logo: DHG PHARMA màu trắng trên sản 
phẩm 

 Thùng giấy Lock&Lock đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

 Đóng gói: 01 cái/Thùng giấy 
Chi tiết sản phẩm bao gồm: 

 Kích thức 20 inch 
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
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02 

Bàn là hơi nước cầm tay Lock&Lock 
Mã số sản phẩm: ENI223WHT 

 Thương hiệu Lock&Lock 

 In logo: DHG PHARMA màu xanh trên sản 
phẩm 

 Thùng giấy Lock&Lock đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

 Đóng gói: 01 cái/Thùng giấy 
Chi tiết sản phẩm: 

 Chất liệu: Nhựa PP, APS, Nhôm 

 Kích thước: 140 * 105 * 250 mm 

 Công suất: 1600W, Dung tích: 250ml 

 Mặt là phủ sứ 
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

 

50 

  

03 

Bàn chải đánh răng điện Lock&Lock 
Mã số sản phẩm: ENR346 

 Thương hiệu Lock&Lock 

 In logo: DHG PHARMA (màu trắng/xanh) trên 
sản phẩm 

 Thùng giấy Lock&Lock đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

 Đóng gói: 01 cái/Thùng giấy 
Chi tiết sản phẩm: 

 Chất liệu: ABS, TPE 

 Sợi bàn chải Dupont Nylon mềm mại 

 Kích thước 275 * 60 * 60 mm 

 Trọng lượng: 235gr, Pin Lithium 700mAh 

 Khả năng chống nước IPX7 
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  
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Nồi lẫu điện đa năng Lock&Lock 
Mã số sản phẩm: EJP331 

 Thương hiệu Lock&Lock 

 In logo: DHG PHARMA màu xanh trên nắp 
sản phẩm 

 Thùng giấy Lock&Lock đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

 Đóng gói: 01 cái/Thùng giấy 
 

Chi tiết sản phẩm: 

 Chất liệu hợp kim nhôm, polypropylene, 
nắp thủy tinh 

 Kích thước: 380 x 150 x 375 (mm) 

 Đường kính nồi: 28cm 

 Công suất: 1350 - 1650W 

 Điện áp: 220V/50Hz 

 Trọng lượng: 2.6kg 

 Lòng nồi phủ lớp chống dính cao cấp nhập 
khẩu Nhật Bản, không chứa chất độc hại 
PFOA 

 Nồi trang bị 5 mức nhiệt 
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
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05 

Bộ 05 hộp thủy tinh Lock&Lock 
Mã số sản phẩm: LLG445S5 - Bộ 05 hộp thủy 
tinh L&L Euro 

 Thương hiệu Lock&Lock 

 In logo: DHG PHARMA màu xanh trên từng 
món trong bộ sản phẩm 

 Thùng giấy Lock&Lock đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

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

 01 hộp dung tích 1.000ml 

 02 hộp dung tích 500ml 

 02 hộp dung tích 380ml 
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
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06 

Ly giữ nhiệt Lock&Lock 
Mã số sản phẩm: LHC4197SLV 

 Thương hiệu Lock&Lock 

 In logo: DHG PHARMA (màu trắng/xanh) trên 
sản phẩm 

 Hộp giấy Lock&Lock đi kèm sản phẩm – 
đóng gói đúng quy cách, chắc chắn 

 Đóng gói: 01 cái/Hộp giấy 
 

Chi tiết sản phẩm: 

 Kích thước: Cao 17cm * đường kính nắp 
9,9cm 

 Chất liệu: thép không gỉ 

 Dung tích: 580ml 
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

 

1.550 

  

 Tổng cộng tiền (chưa thuế) 
 

 Thuế VAT 10% 
 



 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

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

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

 


