Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

BÁO GIÁ
- Khách hàng: Công ty cổ phần xây dựng CENTRAL
- Dự án:
-Địa điểm :

Báo giá số:
Đến:
Tel :

- Hạng mục:

Email:

BG/2020/Central-01
Mr.Khoa
0964768534

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và gửi báo giá sản phẩm tới Quý công ty như sau:
Đơn giá Vật Tư

Đơn giá nhân
công lắp đặt +
máy thi công

Tên, qui cách
Mã Sản phẩm
vật tư

Chủng loại/Xuất xứ

Hãng sản
xuất

Đơn vị

1

Ống gió 0.58
mm

Z8

Hoa sen/Thăng Long

Vitduct

m2

1

164,000

188,672

86,200

164,000 Lớp tôn ống gió bên trong lớp EI

2

Ống gió 0.75
mm

Z8

Hoa sen/Thăng Long

Vitduct

m2

1

193,342

222,429

86,200

193,342 Lớp tôn ống gió bên trong lớp EI

3

Ống gió 0.95
mm

Z8

Hoa sen/Thăng Long

Vitduct

m2

1

231,685

266,540

86,200

231,685 Lớp tôn ống gió bên trong lớp EI

4

Ống gió 1.15
mm

Z8

Hoa sen/Thăng Long

Vitduct

m2

1

270,160

310,804

86,200

270,160 Lớp tôn ống gió bên trong lớp EI

5

Lớp EI 30

Bao gồm phụ
kiện bích TDF

Việt Nam

Vitduct

m2

1

751,834

864,942

210,810

6

Lớp EI 45

Bao gồm phụ
kiện bích TDF

Việt Nam

Vitduct

m2

1

797,961

918,008

239,347

7

Lớp EI 60

Bao gồm phụ
kiện bích TDF

Việt Nam

Vitduct

m2

1

867,385

997,876

290,487

8

Lớp EI 90

Bao gồm phụ
kiện bích TDF

Việt Nam

Vitduct

m2

1

1,268,888

1,459,782

397,883

STT

Số lượng

Thương Mại
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Thi công

Thành tiền

Ghi chú

Lớp EI là lớp bên ngoài ống gió bao
751,834 gồm ( phần lớp cách nhiệt chống
cháy và tôn phủ 0,58mm Z8 bên
Lớp EI là lớp bên ngoài ống gió bao
797,961 gồm ( phần lớp cách nhiệt chống
cháy và tôn phủ 0,58mm Z8 bên
Lớp EI là lớp bên ngoài ống gió bao
gồm ( phần lớp cách nhiệt chống
867,385
cháy và tôn phủ 0,58mm Z8 bên
ngoài)
Lớp EI là lớp bên ngoài ống gió bao
gồm ( phần lớp cách nhiệt chống
1,268,888
cháy và tôn phủ 0,58mm Z8 bên
ngoài)

STT

Tên, qui cách
Mã Sản phẩm
vật tư

Chủng loại/Xuất xứ

Hãng sản
xuất

Đơn giá Vật Tư
Đơn vị

Số lượng

Thương Mại

Thi công

Đơn giá nhân
công lắp đặt +
máy thi công

Thành tiền

Lớp EI là lớp bên ngoài ống gió bao
gồm ( phần lớp cách nhiệt chống
1,311,460
cháy và tôn phủ 0,58mm Z8 bên
ngoài)
Lớp EI là lớp bên ngoài ống gió bao
gồm ( phần lớp cách nhiệt chống
1,415,332
cháy và tôn phủ 0,58mm Z8 bên
ngoài)

Lớp EI 120

Bao gồm phụ
kiện bích TDF

Việt Nam

Vitduct

m2

1

1,311,460

1,508,760

420,487

10 Lớp EI 180

Bao gồm phụ
kiện bích TDF

Việt Nam

Vitduct

m2

1

1,415,332

1,628,258

500,165

Chi phí kiểm
11 đinh cho lớp
EI 30

Chi phí kiểm định này
tính cho ống gió EI có
diện tích <=500m2,
nếu >500m2 chi phí
sẽ công thêm = diện
tích(ống gió EI) m2 x
16000 đ

Lô

1.00

156,000,000

156,000,000

Chi phí kiểm
12 đinh cho lớp
EI 45

Chi phí kiểm định này
tính cho ống gió EI có
diện tích <=500m2,
nếu >500m2 chi phí
sẽ công thêm = diện
tích(ống gió EI) m2 x
16000 đ

Lô

182,000,000

182,000,000

Chi phí kiểm
13 đinh cho lớp
EI 60

Chi phí kiểm định này
tính cho ống gió EI có
diện tích <=500m2,
nếu >500m2 chi phí
sẽ công thêm = diện
tích(ống gió EI) m2 x
16000 đ

Lô

1.00

197,000,000

Chi phí kiểm
14 đinh cho lớp
EI 90

Chi phí kiểm định này
tính cho ống gió EI có
diện tích <=500m2,
nếu >500m2 chi phí
sẽ công thêm = diện
tích(ống gió EI) m2 x
16000 đ

Lô

1.00

233,000,000

9

1.00
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Ghi chú

Kiểm định này cho 1 mẫu thí nghiệm
( cho 01 giới hạn chịu lửa) chúng tôi
đang báo là đang tính theo qui định
tài thời điểm này. Hiện tại
QC06:2020 mới ra lên chưa có
hướng dẫn cụ thể về việc thí nghiệm
197,000,000
theo lô hay chỉ cần thí nghiệm và
kiểm định mẫu. Do vậy trên cục Pccc
vẫn yêu cầu là dự án nào là phải thí
nghiệm và kiểm định cho dự án đó,
tuy rằng nhà sản xuất đã có kiểm
định mẫu. Chúng tôi hy vọng là thời
gian tới trên cục Pccc có hướng dẫn
là chỉ cần kiểm định mẫu của nhà sản
233,000,000
xuất sau đó làm hồ sơ kiểm định cho
dự án không cần phải thí nghiệm
từng lô làm phát sinh chi phí rất
nhiều và tốn thời gian. Chi phí kiểm

STT

Tên, qui cách
Mã Sản phẩm
vật tư

Chủng loại/Xuất xứ

Hãng sản
xuất

Đơn giá Vật Tư
Đơn vị

Số lượng

Thương Mại

Thi công

Đơn giá nhân
công lắp đặt +
máy thi công

Thành tiền

Ghi chú
định đã bao gồm cả chi phí gia công
và sản xuất tổ mẫu theo qui định

Chi phí kiểm
15 đinh cho lớp
EI 120

Chi phí kiểm định này
tính cho ống gió EI có
diện tích <=500m2,
nếu >500m2 chi phí
sẽ công thêm = diện
tích(ống gió EI) m2 x
16000 đ

Lô

1.00

248,000,000

248,000,000

Chi phí kiểm
16 đinh cho lớp
EI 180

Chi phí kiểm định này
tính cho ống gió EI có
diện tích <=500m2,
nếu >500m2 chi phí
sẽ công thêm = diện
tích(ống gió EI) m2 x
16000 đ

Lô

1.00

278,000,000

278,000,000

Chi phí vận chuyển từ nhà máy Vitduct đến công trình
%
3.00
218,161
654,484
bên mua (tính trong địa bàn Hà Nội)
1,301,272,046
Tổng
130,127,205
Thuế VAT
1,431,399,251
Tổng cộng
Ghi chú:
- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
- Báo giá đã bao gồm vận chuyển, đã bao gồm kiểm định, ống gió bích công nghệ TDF, ống gió sử dụng Tổ hơp mẫu giới hạn chịu lửa EI, theo bảng quy cách ống gió giới hạn chịu lửa EI, đính
kèm tôn sử dụng Hoa Sen hoặc Thăng Long Z8, chưa bao gồm vật tư phụ, giá đỡ, joang, ecu bulong
- phương thức thanh toán Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, Thanh toán 100% trước khi giao hàng
- Thời gian bắt đầu giao hàng sau 15 - 25 ngày dối với ống gió tính từ ngày bắt đầu tạm ứng
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày tính từ ngày báo giá sau ngày 1/10/2020 sẽ điều chỉnh giá lại
-Báo giá trên không bao gồm chèn silicon bít kín ống, joang, ecu, giá đỡ
Tên tài khoản/account name: Công ty cổ phần VITDUCT
+ Tài khoản 1/account No 1: Ngân hàng BIDV - CN Mỹ Đình - Hà Nội - STK: 26010001489999
+ Tài khoản 2/account No 2: Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) - CN Đống Đa - STK: 03101010149691
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XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
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