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I . BẢNG MÔ TẢ VẬT TƯ 

DỊCH VỤ THI CÔNG 

TRỌN GÓI NHÀ ĐẸP 

(Đơn giá : 6.200.000/m² ) 
 

Bảng 1: Vật tư sử dụng cho công trình 
 

STT VẬT LIỆU DIỄN GIẢI CÔNG VIỆC HÌNH ẢNH 

PHẦN I . VẬT TƯ CAO CẤP CHO PHẦN THÔ 

 

 

 
1 

 

 
 

ĐÁ ĐỔ 

BÊ TÔNG 

 
- Đá 1x2  cho công tác đổ bê tông (hoặc đương 

tương) 

- Đá 4x6 cho công tác đổ lăm le lót 

móng, đáy nước ngầm (nếu có), hầm tự hoại, hố 

ga, nền sàn trệt (hoặc đương tương) 
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CÁT 

BÊ TÔNG 

 
Cát bê tông hạt lớn dùng trong công tác đổ bê 

tông và cán nền 
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CÁT 

XÂY TÔ 

 

Cát mi nhỏ dùng cho công tác xây và tô tường 
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XI MĂNG 

ĐỔ 

BÊ TỒNG 

 
 

Xi măng HOÀNG THẠCH, BỈM SƠN PCB40 

Trọng lượng tiêu chuẩn:50 ± 0.5 kg 
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XI MĂNG 

XÂY TÔ 

 

Xi măng Vicem HOÀNG THẠCH PCB30 

Trọng lượng tiêu chuẩn:50 ± 0.5kg 
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THÉP 

XÂY DỰNG 

Hòa phát 

Theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 1651-2:2018: Thép CB300 
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BÊ TÔNG 

THƯƠNG 

PHẨM 

 
 
Trong trường hợp điều kiện mặt bằng tốt. 
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BÊ TÔNG 

ĐỔ TRỰC 

TIẾP TẠI 

CÔNG 

TRÌNH 

Bê tông trộn bằng máy trực tiếp tại công trình 

với cường độ bê tông, mác bê tông theo tiêu 

chuẩn: 

- Mác bê tông 250 cho phần ngầm 

- Mác bê tông 200 cho phần khung 
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GẠCH XÂY 

 

Gạch Đặc Thạch Bàn loại 1 

Gạch đặc thạch bàn 205x98x55 
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DÂY ĐIỆN 

 

Thương hiệu CADIVI 

- Sử dụng cáp điện 7 lõi ruột đồng 

- Tiết diện dây phù hợp với nhà phổ thông 
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DÂY CÁP& 

INTERNET 

- Dây Internet cáp chuyên dụng chuẩn AMP 

cat5 

- Dây cáp truyền hình & điện thoại: Sino 
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ỐNG 

RUỘT GÀ 

 

Ống ruột gà Sino-Vanlock SP (hoặc tương 

đương) 

- Luồn dây điện thả trần thạch cao 
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ỐNG CỨNG 

Ông cứng trắng Sino-Vanlock (hoặc tương 

đương) 

- Luồn dây điện âm trong dầm , sàn BTCT; 

- Luồn dây điện đi âm trong vách tường gạch 

ống 
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HỆ THỐNG 

ỐNG 

THOÁT 

NƯỚC 

Tiền Phong 

- Đường kính ống nước theo tiêu chuẩn cấp thoát 

nước nhà dân dụng; 

- Tiêu chuẩn độ dày ống theo TCVN 
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ỐNG CẤP 

NƯỚC 

 
 

 
Ống nước lạnh PPR – Tiền Phong 
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PHỤ GIA 

 

 
- Chống thấm sàn Sika Latex TH 

- Đông kết bê tông Sika R7-N 
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NHÂN 

CÔNG LẮP 

ĐẶT ỐNG 

ĐỒNG MÁY 

LẠNH 

 
 

Nhân công lắp đặt ống đồng máy lạnh (chưa bao 

gồm) 

 

3 



 

 

18 Ống nước nóng  Đã bao gồm 

19 Ống đồng máy lạnh  Chưa bao gồm 

 
20 

 
Thiết bị thi công 

Dàn giáo – coppha sắt, máy trộn bê tông, máy gia công 

sắt thép, 

cây chống các loại và các thiết bị khác phụ vụ thi công 

PHẦN 2 : SƠN NƯỚC TRONG NHÀ - NGOÀI NHÀ - SƠN DẦU CHO 

PHẦN SẮT 
GHI CHÚ 

1 Sơn ngoại thất Dulux Inspise 
Ngoài trời: 2 lớp matic, 

1 lớp lót, 2 lớp phủ 

2 Sơn nội thất Maxilite 
Trong nhà: 2 lớp matic, 

2 lớp phủ 

3 Sơn lót ngoài trời Maxilite 

4 
Bột trét ngoài trời và 

trong nhà 
Việt Mỹ 

Bao gồm phụ kiện, rulo, 

cọ, giấy nhám 

5 Sơn dầu Đại Bàng 

PHẦN 3 : LÁT HOÀN THIỆN NỀN GHI CHÚ 

 
1 

 
Gạch lát nền phòng khách, 

Gạch bóng kính 2 da 600x600 

(Theo mẫu Thời Đại đề xuất) 
Đã bao gồm keo chà ron 

≤250.000/m2 

 
2 

 
Gạch lát nền Bếp, hành lang cầu thang 

Gạch bóng kính 2 da 600x600 

(Theo mẫu Thời Đại đề xuất) 
Đã bao gồm keo chà ron 

≤250.000/m2 

 
3 

Gạch lát nền phòng ngủ, phòng SHC, 

phòng riêng tư..... 

Gạch men 500x500 ( Theo 

mẫu Thời Đại đề xuất) 
Đã bao gồm keo chà ron 

≤160.000/m2 

 
4 

 
Gạch nền sân, ban công, 

nhà kho 

Gạch men chống trượt400x400 

( Theo mẫu Thời Đại 

đề xuất) 

 
Đã bao gồm keo chà ron 

≤150.000/m2 
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Gạch nền WC 

Gạch men chống trượt 

300x300 ( Mẫu theo đề xuất 

của Thời Đại) 

 
Đã bao gồm keo chà ron 

 

≤150.000/m2 

 
6 

 
Lát ngạch cửa, tam cấp 

Đá đen kim sa trung( Theo mẫu Thời Đại đề xuất) 

1.250.000/m2 
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PHẦN 4 : GẠCH ỐP TƯỜNG 

 
1 

 
Ốp tường WC 

Gạch men chống trượt 300x600 

T`heo đề xuất của Thời Đại) ( Mẫu  

≤145.000/m2 

2 
Ốp tường bếp 

≤ 4m2 

Kính màu 8ly cường lực 

≤750.000/m2 

PHẦN 5 : HOÀN THIỆN CẦU THANG 

1 Ốp mặt bậc thang 
Đá đen kim sa trung( Theo mẫu Thời Đại đề xuất) 

1.250.000/m2 

2 Ốp mặt đứng bậc thang 
Đá trắng sữa 

1.300.000/m2 

 
3 

 
Tay vịn cầu thang 

Gỗ căm xe tròn đường kính 65, hoặc vuông 65( Theo mẫu 

Thời Đại đề xuất) 

  500.000/ m dài 

 
4 

 
Lan can cầu thang 

Bằng sắt hộp 13 x 26 x 1.0 mm,mạ kẽm 

( Theo mẫu Thời Đại ) 

≤ 650.000/ m dài 

PHẦN 6 :TRẦN THẠCH CAO 

1 Trần thạch cao 
Khung M29 Vĩnh Tường, Tấm Gyproc Vĩnh Tường 

165.000/m2 

PHẦN 7 : CỔNG (Nếu có phần sân trước hoặc sau ≥ 10 m2) 

 
1 

 
Cổng (nếu có) 

Sắt hộp mạ kẽm 30x60 sơn dầu 

( Theo mẫu Thời Đại ) 

≤ 1.000.000/m2 

PHẦN 8 : CỬA ĐI 

 

 
1 

 

 
Cửa đi chính tầng trệt 

Cửa nhôm kính hệ Xingfa 

(Theo mẫu Thời Đại ) 

≤ 1.600.000/m2 
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Cửa đi ngoài trời ban công, sân thượng, 

sân sau. 

Sắt hộp 40x80x1.4mm kính chia ô bằng sắt 40x40 kiểu 

cửa gỗ, kính 8mm cường lực mài cạnh, có khóa tay gạt 

mạ kẽm hoặc cửa nhôm PMA 

(Theo mẫu Thời Đại ) 

≤ 1.600.000/m2 

 
3 

 
Cửa đi phòng ngủ 

Cửa HDF Veneer (Theo Catalog Thời Đại ) 

≤ 3.200.000/ bộ 

Ổ khóa tròn Việt Tiệp ≤ 170.000/bộ 

 
 

4 

 
 

Cửa đi WC 

Cửa cửa nhôm kính trong nước hoặc tương đương (Theo 

Catalog Thời Đại ) 

≤ 3.160.000/ bộ 

Ổ khóa tròn Việt Tiệp ≤ 170.000/bộ 

PHẦN 9 : CỬA SỔ 

 
 

1 

 
 

Cửa sổ ngoài trời 

Cửa nhôm kính hệ Xingfa hoặc cửa nhôm PMA 

(Theo mẫu Thời Đại ) 

≤ 1.600.000/m2 

2 Khung sắt bảo vệ cửa sổ 
Sắt hộp 20 x20 x 1.0 mm sơn dầu 

≤450,000 đ/m2 

PHẦN 10 :  MÁI GIẾNG TRỜI 

 
1 

 
Mái+Khung Sắt (dt<4m2) 

Kính 10ly cường lực lấy sáng 

Khung sắt hộp đỡ tấm kính 30x30x1.0mm 

(Theo mẫu Thời Đại ) 

PHẦN 11 : THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG 

1 Tủ điện Tổng Sino - loại 6-9 đường 

2 Tủ điện tầng Sino – loại 2 đường 

3 MCB, Công tắc, ổ cắm Sino ( 1 phòng 1 công tắc, 3 ổ cắm ) 

4 
Ổ cắm truyền hình cáp, cáp internet cho 

tivi 

Sino 

( 1 phòng 1 cái ) 
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Đèn phòng khách 

Đèn led âm trần hiệu Rihan hoặc tương đương, 12w (6 

~ 8 bộ, tùy thiết kế) 

150.000/bộ 

Đèn led dây hắt sáng theo thiết kế 

11.000/met 
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Đèn phòng Bếp + ăn 

Đèn led âm trần hiệu Rihan hoặc tương đương, 12w (6 ~ 

8 bộ, tùy thiết kế) 

150.000/ bộ 

Đèn led dây hắt sáng theo thiết kế 

11.000/met 
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Đèn phòng ngủ 

Đèn led âm trần hiệu Rihan hoặc tương đương, 12w (6 ~ 

8 bộ, tùy thiết kế) 

150.000/ bộ 

Đèn led dây hắt sáng theo thiết kế 

11.000/mét 
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Đèn phòng vệ sinh 

Đèn mâm ốp trần , mỗi phòng 1 cái 

300.000/ bộ 

Đèn soi gương (1 bộ) 

270.000/bộ 

9 Đèn hàng lang trong nhà 
Đèn led âm trần (1 ~ 3 bộ) 

150.000/ bộ 

10 
Đèn gắn tường cầu thang 

(1 tầng 1 cái) 

Đèn gắn tường (1 bộ) 

350.000/ bộ 

 

11 
Đèn sân thượng, 

sân trước, sân sau 

Đèn led ốp trần (1bộ) 

300.000/ bộ 

12 Đèn ban công 
Đèn ốp trần 

300.000 đ/bộ 

 

 
13 

 
Đèn các phòng khác 

(p. SHC, giải trí, thư viện) 

(nếu có) 

Đèn led âm trần hiệu Rihan hoặc tương đương, 12w (6 

bộ) 

150.000/ bộ 

Đèn led dây hắt sáng theo thiết kế 

11.000/met 

 
14 

 
Đèn cổng (nếu có) 

Đèn led ốp trần (1 bộ)/ đèn gắn tường 

300.000/ bộ 

PHẦN 12 : THIẾT BỊ VỆ SINH 

1 Bàn cầu (1 WC 1 cái) 
Inax - AC504VAN 

Đơn giá: 3,160,000 đ/cái 
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2 
 

Vòi xịt WC (1 WC 1 cái) 
Inax – CFV-102A 

Đơn giá: 270,000 đ/cái 

 
3 

 
Lavabo + Bộ xả 

Inax – L – 285V(EC/FC)+Chân chậu L-288VC 

+Bộ xả A-675PV 

Đơn giá: 1,660,000 đ/cái 

4 Vòi lavabo nóng lạnh 
Kabel KB – 212 

Đơn giá: 810,000 đ/cái 

 

5 
 

Vòi sen WC nóng lạnh 
Inax – BFV – 1303S 

Đơn giá: 1,390,000 đ/bộ 
   

6 Vòi sân thượng, sân 
Kabel – KB602 

Đơn giá: 122,000 đ/bộ 

7 
Các phụ kiện trong WC (Gương soi, 

móc treo đồ, kệ xà phòng …) 

Asia - Kanbel 

Đơn giá: 900,000 đ/bộ 

8 Phiễu thu sàn 
Kabel – LR01(15x15) 

Đơn giá: 92,000 đ/cái 

9 Chậu rửa chén loại 2 hộc 
Đại Thành – ĐA13 

Đơn giá: 1,310,000 đ/cái 

10 Vòi rửa chén nóng lạnh 
Kabel – KB401S 

Đơn giá: 625,000 đ/cái 

11 Bồn nước inox Đại Thành - loại bồn ngang có dung tích 1500 lít 

12 Máy bơm nước Panasonic – 200W 

PHẦN 13 : LAN CAN BAN CÔNG 

 
1 

 
Lan can - Tay vịn ban công 

Bằng sắt hộp 13 x 26 x 1.0 mm, tay vin sắt hộp 40x80 mạ 

kẽm 

( Theo mẫu Thời Đại ) 

Đơn giá: 950,000 đ/m 

PHẦN 14 : MÁI NGÓI - TOLE (NẾU CÓ) 

1 Ngói lợp Ngói Hạ Long 

2 Hệ vì kèo mái ngói 
Vì kèo thép chống gỉ 

 

3 Tole lợp Tole sáng vuông hoa sen dày 3,2dem 

4 Hệ vì xà gồ Sắt hộp tráng kẽm 50x100x1.2 khoảng cách 800m/cây 
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PHẦN 15 : GẠCH, ĐÁ ỐP VÁCH TRANG TRÍ 

1 
Trang trí cổng (nếu có) 

(đ/m2) 

Ốp gạch trang trí theo thiết kế ( ≤ 6m2) 

≤ 250.000/m2 

2 
Trang trí mặt tiền trệt 

(cánh gà tường mặt tiền trệt, cửa ra vào) 

Đá đen lông chuột ( ≤ 8m2) 

850.000/m2 

3 
Trang trí mặt tiền các lầu 

(nếu có) (<4m2) (đ/m2) 
Không bao gồm 

PHẦN 16 : CÁC HẠNG MỤC KHÔNG NẰM TRONG GÓI 

Máy nướng nóng trực tiếp 
Vật liệu hoàn thiện hoàn thiện các vách trang trí không 

phải là sơn nước 

Cửa cuốn, cửa kéo Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn soi tranh 

Tủ kệ bếp, tủ âm tường Các thiết bị gia dụng (Máy lạnh, bếp gá, máy hút khói…) 

Các thiết bị nội thất (giường, tủ, kệ, quầy 

bar…) 
Các loại sơn khác không phải là sơn nước, sơn dầu. 

Sân vườn, tiểu cảnh 
Các hạng mục khác không nằm trong bảng CHI TIẾT 

VẬT TƯ trên. 

Các phụ kiện WC khác theo thiết kế 

(Bồn tắm nằm, phòng tắm kính, kệ tủ lavabo) 

 

CHÚ Ý: 

-Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 

-Đơn giá trên áp dụng cho nhà tiêu chuẩn theo thiết kế và thi công của TIDIARC : Nhà phố phong cách 

hiện đại 1 mặt tiền, không bao gồm khung thang máy, tổng số sàn không vượt quá 5 sàn, sàn tầng trệt 

không đổ BTCT (trừ nhà có hầm). Tầng trệt không gian thông suốt giữa phòng khách và phòng bếp - Tổng 

diện tích sàn sau khi phân tích >= 350m2 - Mật độ xây dựng trên mỗi sàn trung bình 60-80m2 từ 2 phòng 

ngủ và 2 vệ sinh trở xuống. - Tường mặt tiền 200, tường các mặt phụ còn lại 100. - Tường trong nhà đi len 

gạch, không ốp gạch cao. Công trình ngoài điều kiện này giá trị công sẽ được tính thêm tùy trường hợp cụ 

thể, theo qui định của công ty. 

Các mẫu vật tư hoàn thiện phải được sự thống nhất của CĐT bằng văn bản thì mới được áp dụng tại công 

trình. 

-Một số mẫu vật liệu hoàn thiện đã được Kts. và các cộng sự chọn lọc lại từ hàng trăm chủng loại ngoài 

thi trường nhằm đảm bảo cho ngôi nhà đẹp và hài hòa. Do đó, CĐT vui lòng chọn từ một trong số các mẫu 

này. Tuy nhiên CĐT vẫn có thể chọn mẫu khác phù hợp về giá, nhưng điều này khuyến cáo không cần 

thiết. 

-Đối với trường hợp CĐT muốn tự cung cấp một số vật tư trong gói thì giá trị cắt giảm sẻ bằng 70%- 85% 

giá trị của vật tư trong gói. 

Đơn giá trên áp dụng cho khách hàng xây nhà trọn gói, đơn giá bán lẻ bằng đơn giá trên gói cộng thêm 

10% 
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II. CÁCH QUY ĐỔI DIỆN TÍCH THỰC TẾ SANG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 

Bảng 2: Bảng tính diện tích quy đổi 
 

STT HẠNG MỤC 
HỆ SỐ QUY 

ĐỔI 

I PHẦN MÓNG 

1 Giải pháp thi công Móng Băng 40% 

2 Giải pháp thi công Móng Cọc 30% 

3 Giải pháp thi công Móng Bè 70% 

4 Giải pháp thi công Móng Đơn 0% 

II PHẦN TẦNG HẦM 

1 Diện tích hầm có độ sâu từ 0,8m đến Dưới 1,3m so với Code vỉa hè 150% 

2 Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,3m đến dưới 1,7m so với Code vỉa hè 170% 

3 Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,7m đến dưới 2,0m so với Code vỉa hè 200% 

4 Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 2m đến dưới 3m so với Code vỉa hè 250% 

III PHẦN TẦNG TRỆT 

1 Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột 100% 

2 Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng đơn) 50% 

3 Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng đơn) 50% 

4 Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) 80% 

5 Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) 80% 

6 Diện tích khu vực cầu thang 100% 

IV PHẦN TẦNG LỬNG 

1 Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột 100% 

2 Diện tích ô trống trong nhà ≤ 8m2 100% 

3 Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 50% 

4 Diện tích khu vực cầu thang, lô gia 100% 

5 Diện tích ban công 100% 

V PHẦN CÁC TẦNG LẦU 

1 Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột 100% 

2 Diện tích ô trống trong nhà ≤ 8m2 100% 

3 Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 50% 

4 Diện tích khu vực cầu thang, lô gia 100% 
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5 Diện tích ban công 100% 

VI PHẦN TẦNG SÂN THƯỢNG 

1 Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột 100% 

2 Diện tích ô trống trong nhà ≤ 8m2 100% 

3 Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 50% 

4 Diện tích khu vực cầu thang, lô gia 100% 

5 Diện tích sân ngoài trời 50% 

VII PHẦN TẦNG MÁI 

1 Mái Bê tông cốt thép, lam BTCT 50% 

2 Mái ngói kèo sắt – tính theo mặt nghiêng 70% 

3 Mái ngói đổ BTCT –tính theo mặt nghiêng 100% 

4 Ô trống trên mái (có hệ đà BTCT bao quanh) 25% 

5 Lam Sắt báo giá riêng 

6 Mái Tole - Tính theo mặt nghiêng 30% 

 

 

III. GIÁ TRỊ THI CÔNG SẼ ĐỰỢC CỘNG THÊM KHI CÔNG TRÌNH RƠI VÀO CÁC 

TRƯỜNG HỢP SAU : 

Bảng 3: Bảng đơn giá công thêm 
 

3.1 TRƯỜNG HỢP 1: Qui mô tổng diện tích sàn sau tính toán theo công thức qui định. 

Tổng diện thi công từ 300m2 đến ≤ 350m2 +50.000 vnđ/m2 

Tổng diện thi công từ 200m2 đến ≤ 300m2 +100.000 vnđ/m2 

Tổng diện thi công từ 150m2 đến ≤ 200m2 +200.000 vnđ/m2 

Tổng diện thi công từ 100m2 đến ≤ 150m2 +300.000 vnđ/m2 

Tổng diện thi công từ 50m2 đến ≤ 100m2 +500.000 vnđ/m2 

 

3.2 TRƯỜNG HỢP 2: Đường vận chuyển 

Xe vật tư 5m3 vào được đến chân công trình + 0% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Xe vật tu 3m3 vào được đến chân công trình + 5% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Xe vật tu 1m3 vào được đến chân công trình + 8% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Xe vật tư ba gác vào được đến chân công trình + 10% diện tích thi công x đơn giá thi công 
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3.3 TRƯỜNG HỢP 3: Kiến trúc công trình 

3.3.1 - Đối với nhà xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện 

Nhân xây thô có phong cách kiến trúc tân cổ điển + 3% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Nhà xây thô phong cách hiện đại có 2 mặt tiền (nhà 

gốc) 

 
+ 4% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Nhà xây thô phong cách hiện đại có 3 mặt tiền (hay 

biệt thự song lập) 
+ 8% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Nhà xây thô phong cách hiện đại có 4 mặt tiền (hay 

biệt thự đơn lập) 
+ 12% diện tích thi công x đơn giá thi công 

 

3.3.2 - Đối với nhà xây dựng trọn gói 

Đối với nhà có phong cách kiến trúc tân cổ điển + 5% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Nhà xây trọn gói phong cách hiện đại có 2 mặt tiền 

(nhà góc) 
+ 5% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Nhà xây trọn gói phong cách hiện đại có 3 mặt tiền 

(hay biệt thự song lập) 
+ 10% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Nhà xây trọn gói phong cách hiện đại có 4 mặt tiền 

(hay biệt thự đơn lập) 
+ 15% diện tích thi công x đơn giá thi công 

 

3.3.3 - Áp dụng chung 

Đối với nhà có phong cách kiến trúc cổ điển phức 

tạp 

 
+ Theo % giá trị thống nhất 

Nhà có bề ngang từ 2m đến 2.5m + 7% diện tích thi công x đơn giá thi công 

Nhà có bề ngang từ 2.5m đến 3.0m + 5% diện tích thi công x đơn giá thi công 

 

3.4 - TRƯỜNG HỢP 4: Các điều kiện ảnh hưởng khác 

Nhà có lắp thêm thang máy 
+ 12.000.000 vnđ/tầng (không bao gồm tô mặt 

trong thang máy) 

Nhà dự trù thêm cầu thang lên mái + 15.000.000 vnđ (chỉ bao gồm phần thô) 

Nhà cao từ sàn thứ 5 đến sàn thứ 7 + 5% diện tích thi cho sàn tương ứng 
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Nhà cao từ sàn thứ 7 đến sàn thứ 10 + 10% diện tích thi cho sàn tương ứng 

Nhà có mặt độ xây dựng trên mỗi sàn cao như khách 

sàn, phòng cho thuê 
+ 10% diện tích thi cho sàn tương ứng 

Bê tông sàn trệt (Dày 100mm, sắt phi 8, a200, 

M200) 
+ 700.000 vnđ/m2 

Nâng nền tầng trệt cao hơn 450mm so với gói thô 

tiêu chuẩn 

+ 955.000 vnđ/m3 (Diện tích sàn trệt x Chiều 

cao nâng nền) 

 

 
Hệ thống ống nước nước nóng PPR 

- Dưới 3 phòng vệ sinh: +2.500.000 vnđ/phòng 

vệ phòng 

- Từ 3-6 phòng vệ sinh: +2.300.000 vnđ/phòng 

vệ sinh 

- Từ 6-10 phòng vệ sinh: +2.100.000 

vnđ/phòng vệ sinh 

 
Ống đồng máy lạnh Thái Lan HLTC dày 7zem 

- Ống 6 – 10 giành cho máy 1.0HP: 230.000 

vnđ/mét 

- Ống 6 – 12 giành cho máy 1.5HP – 2.0HP : 

270.000 vnđ/mét 

 

IV. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 
 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

 
1 

- Bảo hành phần kết cấu 10 năm 

- Bảo hành tổng thể công trình 01 năm 

- Bảo hành chống thấm, dột 02 năm 

 
V . CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO THI CÔNG : 

1. Chủ đầu tư liên hệ điện lực sở tại để tháo dỡ, di dời đồng hồ điện đã niêm chì, cung 

cấp đầy đủ điện, nước phục vụ thi công (công ty sẽ thanh toán chi phí điện nước trong quá 

trình thi công). 

2. Chủ đầu tư liên hệ với UBND quận nơi có công trình để thuê, mướn lòng lề đường, 

vỉa hè nếu có) nhằm phục vụ công tác tổ chức thi công và tập kết vật liệu. 

3. Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công (đã hút hầm phân phá bỏ cấu 

kiện ngầm cũ) lưu ý công ty không làm công tác đổ cát san lắp mặt bằng, phá vỡ bê tông, 

cấu kiện ngầm cũ, tùy trường hợp công ty có thể giới thiệu hoặc thu mua xác nhà cũ cho 

chủ đầu tư. 
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4. Trước khi thi công 7 ngày, chủ đầu tư liên hệ với UBND nộp các giấy tờ pháp lý cần 

thiết (báo ngày khởi công, bản vẽ xin phép, photo giấy phép …) theo yêu cầu của phường 

và photo giấy phép xây dựng cung cấp cho đơn vị thi công, tùy trường hợp công ty sẽ hỗ 

trợ chủ đầu tư nộp các giấy tờ trên để thuận lợi việc triển khai thi công kịp thời. 

5. Chủ đầu tư cung cấp cho đơn vị thi công 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật đầy đủ đã được 

kí tên xác nhận của chủ đầu tư và đóng dấu của đơn vị thiết kế nhằm làm cơ sở cho sự xác 

nhận ban đầu về sự chấp thuận của chủ đầu tư đối với hồ sơ thiết kế. 

6. Chủ đầu tư liên hệ và tạo điều kiện cho bộ phận kỹ thuật của công ty chụp lại hình 

hiện trạng các công trình cạnh bên nhằm làm cơ sở để xác minh nguyên nhân trong 

trường hợp nhà kế bên bị ảnh hưởng do thi công. công việc này thực hiện trước khi khởi 

công và kèm theo biên bản chịu trách nhiệm đối với các nhà kế bên trong quá trình thi 

công (không bao gồm quá trình thi công nhà cũ. khoan ép cọc) trong quá trình thi công 

mọi trách nhiệm liên quan vấn đề trên (các lỗi do công ty gây ra) công ty sẽ chịu trách 

nhiệm giải quyết, trong một số trường hợp khó khăn sẽ cần sự hỗ trợ của chủ đầu tư. 

7. Đối với các công trình nằm giữa khu đất trống hoặc không xác định rõ ranh lộ giới thì 

chủ đầu tư phải nhờ cơ quan chức năng nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án xác định và bàn 

giao mốc xây dựng. 

8. Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ tên và số điện thoại của cá nhân hoặc tổ chức giám sát 

công trường do chủ đầu tư ủy nhiệm (giấy ủy nhiệm có chữ kí xác nhận) cho phòng hành 

chính của công ty để làm cơ sở đại diện hợp pháp và thuận tiện liên hệ. 

VI. CÔNG TÁC THỰC HIỆN THI CÔNG : 

1. Công tác thi công được bàn giao cho đội trưởng quản lý trực tiếp tại công trình trên cơ 

sở bản vẽ thiết kế được duyệt bởi chủ đầu tư phù hợp với bản vẽ xin phép được cấp. Công 

tác giám sát công trình được thực hiện bởi Giám Sát trực tiếp công trình và Bộ Phận quản 

lý kỹ thuật tại văn phòng công ty tại những thời điểm quan trọng. Các hạng mục phải có 

biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi chuyển sang các hạng mục tiếp theo dựa 

trên hợp đồng. 

2. Chủ đầu tư cần phối hợp chặc chẽ với công ty hoặc ủy quyền cho người thân hoặc 

thuê giám sát chuyên nghiệp để làm việc với nhà thầu nếu chủ đầu tư không có thời gian. 

3. Trong trường hợp công ty phát hiện giám sát chủ đầu tư có dấu hiệu tiêu cực, vòi 

vĩnh, công ty sẽ tiến hành tạm ngưng công trình và báo cho chủ đầu tư biết. Trường hợp 
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chủ đầu tư không xử lý dứt điểm tình trạng trên công ty sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng. 

Tất cả mọi chi phí đã thực hiện theo hợp đồng chủ đầu tư phải thanh toán đầy đủ tới thới 

điểm thanh lý, chủ đầu tư chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc tiêu cực của giám sát 

gây ra. 

4. Đối với công trình trong hẻm nhỏ phải sử dụng xe nhỏ chuyên chở ảnh hưởng đến chi 

phí vật tư, giá trị này cộng thêm theo qui định tại mục 3.2 ở phần III. 

5. Đối với những công trình có quy mô lớn công ty sẽ tổ chức quản lý công trình bằng 

camera quan sát. Chủ đầu tư vui lòng hổ trợ dây mạng và yêu cầu công ty cung cấp hình 

ảnh camera để cùng theo dõi công trình trong suốt quá trình thi công. 

6. Đối với công trình nhà văn phòng, cao tầng, công tác bao che giàn giáo ngoài, chi phí 

khảo sát địa chất, chi phí lắp đặt và sử dụng vận thăng, cầu trục, thuê công ty bảo vệ chưa 

bao gồm giá trị trong hợp đồng. 

7. Đối với công trình có hầm, công tác gia cố đất và nền móng các công trình xung 

quanh chưa bao gồm trong giá trị hợp đồng và sẽ được báo giá sau khi chủ đầu tư duyệt 

xong phương án gia cố. Nhà thầu chỉ thi công vách hầm cao bằng code vỉa hè, phần còn 

lại tới sàn trệt xây gạch ống. 

8. Đối với công trình có nền đất yếu, phần cọc ép và cọc khoan nhồi gia cố nền đất và bê 

tông sàn trệt không nằm trong giá trị hợp đồng. 

9. Đối với công trình phải nâng nền trệt cao hơn +450mm so với code vỉa hè, chủ đầu tư 

chịu chi phí nhân công và vật tư san lấp, xây tường ngăn, tường bao bó nền. 

10. Đối với công trình ở khu vực có nền đất yếu, chủ đầu tư nên thi công thêm hạng mục 

bê tông nền trệt để không bị lún sụt và hư hỏng gạch lát nền trệt, đối với hạng mục này 

công ty sẽ tính chi phí theo mục 3.4 ở phần III. 

11. Đối với công trình có thang máy sẽ tính chi phí cộng thêm do tăng khối lượng thi 

công theo qui định tại mục 3.4 ở phần III. 

12. Trong trường hợp chủ đầu tư muốn thi công dự trù cầu thang lên sàn mái thì chi phí 

được tính thêm theo qui định tại mục 3.4 ở phần III. 

13. Đối với công trình chủ đầu tư có nhu cầu thiết kế sắt thép dư hoặc dự trù thêm tầng 

sau này thì chi phí sắt thép gia tăng chiếm 3 – 4% tổng giá trị phần thô cho một sàn dự 

trù. 
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14. Đối với công trình xây thêm tường 200mm không ở những vị trí trang trí chi phí được 

tính thêm theo thực tế thi công. 

15. Đối với công trình lát sàn gỗ, chi phí nhân công và vật tư cán nền tương đương với 

nhân công và vật tư lát gạch. 

16. Đối với công trình có đóng trần thạch cao, trần gổ và tường ốp đá hoa cương thì tường 

và trần tại vị trí đó không tô hoàn thiện. 

17. Hóa chất, vật tư chống thấm và nhân công chống thấm đặc biệt dùng để chống thấm 

tầng hầm, hồ bơi, khu vực trồng cây,… Không thuộc giá trị hợp đồng. 

18. Toàn bộ gạch sử dụng cho công trình Chủ đầu tư nên phối hợp với phòng vật tư công 

ty để xác định thương hiệu gạch trước khi sử dụng cho công trình. Trong trường hợp sử 

dụng gạch thay coppha (xây móng, xây bó nền, xây vách cừ vây hầm,..) thì gạch sử dụng 

là gạch cháy hoặc gạch nung cường độ lớn. 

19. Trường hợp vật tư đã được hai bên phê duyệt đã được đưa về công trình hay đã đặt 

hàng với nhà cung cấp, chủ đầu tư có nhu cầu thay đổi thì chủ đầu tư chịu toàn bộ chi phí 

cho việc đổi trả gây ra. 

20. Đối với công trình ép cọc quá sâu so với code móng phải nói đầu cọc tùy khối lượng 

chủ đầu tư sẽ phải hỗ trợ chi phí trên nếu công ty thực hiện trong công tác ép cọc nên ép 

dư để hạn chế tối đa việc nối cọc ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Đối với cọc ly tâm, 

phải hàn nối sắt và đổ bê tông đầu cọc, chi phí trên chưa bao gồm giá trị trong hợp đồng. 

21. Đối với sàn kho vệ sinh hoặc sàn gác không bao gồm trong cách tính theo diện tích 

sàn xây dựng nên sẽ được bao giá theo khối lượng, chủ đầu tư nên tham khảo trước về 

đơn giá và khối lượng trước khi thi công. 

22. Sàn âm, sàn đặc biệt không thuộc biện pháp thi công của công ty nên trường hợp chủ 

đầu tư muốn thì phải chịu chi phí khác biệt đặc thù thi công. 

23. Trường hợp chủ đầu tư dừng công trình nếu không do lỗi đơn vị thi công, chủ đầu tư 

phải làm văn bản tạm dừng và phải chịu chi phí phát sinh do việc tạm ngưng trên gây ra 

cho đến khi công trình khởi công lại hay chịu phạt dựa trên điều khoản trên hợp đồng nếu 

công trình dừng hẳn. 
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24. Đối với công trình ngoài khu vực Hà Nội tùy trường hợp và khu vực vật tư có thể thay 

đổi phù hợp với vật tư tại khu vực đó nhưng đơn giá và chất lượng phải tương đương. 

25. Vật tư xây dựng: Bên B cung cấp vật tư xây dựng cho bên A trong suốt quá trình thi 

công. Chủng loại và chất lượng vật tư bên B cung cấp được quy định trong bảng vật 

tư chi tiết. Nếu bên A muốn thay đổi vật tư thì phải có sự thỏa thuận với bên B và sự 

đồng ý bằng văn bản của bên B, kèm theo đó là bảng mô tả vật tư được thay thế. Nếu 

Bên A nhận cung cấp vật tư xây dựng thì vật tư đó phải đảm bảo về chất lượng và 

phải có xác nhận của bên B. Tổng khối lượng vật tư bên A được cắt giảm không vượt 

quá 5% giá trị hợp đồng. 

 

 

 

 

P.KINH DOANH P.DỰ TOÁN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  TRẦN HẢI SƠN 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 


