
Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

PHẦN XÂY DỰNG

A HẠNG MỤC CẢI TẠO -                   

Phá dỡ tường tầng 2, 

tường dày 220

- Nhân công, máy móc phá dỡ tường 

vận chuyển trạc thải đến bãi đổ
m2 200.000 -                   

Trát cạnh tường sau khi 

cắt đục

- Nhân công, vật tư vữa xi măng cát 

mác 75# trát cạnh tường sau khi cắt đục
md 180.000 -                   

Dỡ bỏ thiết bị vệ sinh

(Wc + ban công

Dỡ bỏ bồn cầu và các thiết bị vệ sinh 

hỏng
phòng 6,00 450.000

Dỡ bỏ mái che tum Dỡ bỏ kính và khung sắt bảo vệ gói 1,00 2.000.000

Tháo dỡ khung sắt bảo 

vệ tầng 5
Tháo dỡ khung sắt tầng 5 trước, sau gói 1,00 2.000.000

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

BẢNG ĐƠN GIÁ
HẠNG MỤC: XÂY DỰNG - HOÀN THIỆN

ĐỊA ĐIỂM: 

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ TK NỘI THẤT THỜI ĐẠI Hot-line   : 0375.12.8686

E-mail : tidiarc@gmail.com 

Website    : www.tidiarc.vn

Địa chỉ: Số 164 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Dỡ bỏ sàn gỗ m2 80                30.000

Dỡ bỏ vách tường thạch 

cao
gới 10,00 1.000.000

Đục hộp kỹ thuật tầng 

1,2,3,4
m2 180.000

Đục sàn tại vị trí Wc m2 190.000

B HẠNG MỤC HOÀN THIỆN -                   

B.1 TẦNG 1 -                   

B.2 TẦNG 2 -                   

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<11cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 350.000 -                   
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<22cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 600.000 -                   

Lanh tô cửa wc

- Nhân công, vật tư cốt thép d14, bê 

tông trộn tay mác 200#

- Chiều cao 100mm

md 200.000 -                   

Đóng lưới chống nứt vị 

trí tiếp giáp giữa kết cấu 

và tường xây

- Nhân công, vật tư lưới mắt cáo, đinh 

bê tông đóng lưới chống nứt
md 50.000 -                   

Trát tường trong nhà, 

chiều dày 1.5cm- 2cm

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
m2 180.000 -                   

Nẹp trát góc cạnh

- Nhân công, vật tư nẹp nhựa Upvc, 

màu ghi xám, xuất xứ Malaysia, mã A2-

10

md 80.000 -                   

Trát cạnh cửa tường 110, 

cửa đi, cửa sổ

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
md 150.000 -                   
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Cán nền để lát sàn gạch, 

vữa dày từ 3-5cm

- Nhân công vật tư cán nền vữa xi măng 

mác 75#
m2 190.000 -                   

Ốp chân tường 50.000 -                   

Ốp tường wc - Nhân công ốp gạch tường wc m2 220.000 -                   

Cán nền wc dày từ 3-5cm
- Nhân công, vật tư cán nền vữa xi 

măng mác 75#
m2 190.000 -                   

Lát nền wc
- Nhân công lát gạch nền wc

m2 200.000 -                   

Vật tư phụ ốp lát
- Keo ốp lát Mova, keo miết mạch 

Plymer, ke cân bằng
m2 60.000 -                   

Lát sàn ban công - Nhân công lát gạch nền ban công m2 200.000 -                   

Page 4



Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Cán nền ban công dày từ 

3-5cm

- Nhân công, vật tư cán nền vữa xi 

măng mác 75#
m2 190.000 -                   

Chống thấm sàn vệ sinh 

và ban công

- Trát vá và làm phẳng bề mặt

- Quét 3 lớp sika top seal 107 theo quy 

trình cửa hãng sika

- Khu vực chân tường dán lưới thủy 

tinh, quét cao 40cm

- Cổ ống thoát sàn, thoát xí quấn băng 

trương nở, đổ sika grout không co ngót

m2 360.000 -                   

B.3 TẦNG 3 -                   

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<11cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 350.000 -                   
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<22cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 600.000 -                   

Lanh tô cửa wc
- Nhân công, vật tư cốt thép d14, bê 

tông trộn tay mác 200#
md 200.000 -                   

Đóng lưới chống nứt vị 

trí tiếp giáp giữa kết cấu 

và tường xây

- Nhân công, vật tư lưới mắt cáo, đinh 

bê tông đóng lưới chống nứt
md 50.000 -                   

Trát tường trong nhà, 

chiều dày 1.5cm- 2cm

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
m2 180.000 -                   

Nẹp trát góc cạnh

- Nhân công, vật tư nẹp nhựa Upvc, 

màu ghi xám, xuất xứ Malaysia, mã A2-

10

md 80.000 -                   

Trát cạnh cửa tường 110, 

cửa đi, cửa sổ

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
md 150.000 -                   
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Cán nền để lát sàn gạch, 

vữa dày từ 3-5cm

- Nhân công vật tư cán nền vữa xi măng 

mác 75#
m2 190.000 -                   

Ốp chân tường -Nhân công ốp gạch 50.000 -                   

Ốp tường wc - Nhân công ốp gạch tường wc m2 220.000 -                   

Cán nền dày từ 3-5cm
- Nhân công, vật tư cán nền vữa xi 

măng mác 75#
m2 190.000 -                   

Lát nền wc - Nhân công lát gạch nền wc m2 200.000 -                   

Vật tư phụ ốp lát
- Keo ốp lát Mova, keo miết mạch 

Plymer, ke cân bằng
m2 60.000 -                   

Lát sàn ban công
- Nhân công lát gạch nền ban công

m2 200.000 -                   

Cán nền ban công dày từ 

3-5cm

- Nhân công vật tư cán nền vữa xi măng 

mác 75#
m2 190.000 -                   
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Chống thấm sàn vệ sinh 

và ban công

- Trát vá và làm phẳng bề mặt

- Quét 3 lớp sika top seal 107 theo quy 

trình cửa hãng sika

- Khu vực chân tường dán lưới thủy 

tinh, quét cao 40cm

- Cổ ống thoát sàn, thoát xí quấn băng 

trương nở, đổ sika grout không co ngót

m2 360.000 -                   

B.4 TẦNG 4 -                   

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<11cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 350.000 -                   

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<22cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 600.000 -                   

Lanh tô cửa wc
- Nhân công, vật tư cốt thép d14, bê 

tông trộn tay mác 200#
md 200.000 -                   
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Đóng lưới chống nứt vị 

trí tiếp giáp giữa kết cấu 

và tường xây

- Nhân công, vật tư lưới mắt cáo, đinh 

bê tông đóng lưới chống nứt
md 50.000 -                   

Trát tường trong nhà, 

chiều dày 1.5cm- 2cm

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
m2 180.000 -                   

Nẹp trát góc cạnh

- Nhân công, vật tư nẹp nhựa Upvc, 

màu ghi xám, xuất xứ Malaysia, mã A2-

10

md 80.000 -                   

Trát cạnh cửa tường 110, 

cửa đi, cửa sổ

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
md 150.000 -                   

Cán nền để lát sàn gạch 

vữa dày từ 3-5cm

- Nhân công vật tư cán nền vữa xi măng 

mác 75#
m2 190.000 -                   

Lát nền
- Nhân công lát gạch nền wc

m2 190.000 -                   

Ốp gạch chân tường - Nhân công ốp gạch chân tường md 50.000 -                   

ỐP tường Wc -Nhân công ốp gạch tường Wc 220.000 -                   

Vật tư phụ ốp lát
- Keo ốp lát Mova, keo miết mạch 

Plymer, ke cân bằng
m2 60.000 -                   
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Chống thấm sàn Wc và 

ban công

- Trát vá và làm phẳng bề mặt

- Quét 3 lớp sika top seal 107 theo quy 

trình cửa hãng sika

- Khu vực chân tường dán lưới thủy 

tinh, quét cao 40cm

- Cổ ống thoát sàn, thoát xí quấn băng 

trương nở, đổ sika grout không co ngót

m2 360.000 -                   

B5

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<11cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 350.000

Xây tường thẳng bằng 

gạch chỉ đặc, chiều dày 

<22cm; vữa xi măng 

mác 75

- Gạch chỉ đặc Tuynel Cầu Đuống hoặc 

tương đương

- Xi măng PCB30 Hoàng Thạch, cát 

đen Sông Hồng

- Râu thép d6a500 liên kết tường xây 

với kết cấu hiện trạng, thép Việt Úc

m2 600.000

Lanh tô cửa wc
- Nhân công, vật tư cốt thép d14, bê 

tông trộn tay mác 200#
md 200.000

TẦNG 5
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Đóng lưới chống nứt vị 

trí tiếp giáp giữa kết cấu 

và tường xây

- Nhân công, vật tư lưới mắt cáo, đinh 

bê tông đóng lưới chống nứt
md 50.000

Trát tường trong nhà, 

chiều dày 1.5cm- 2cm

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
m2 180.000

Nẹp trát góc cạnh

- Nhân công, vật tư nẹp nhựa Upvc, 

màu ghi xám, xuất xứ Malaysia, mã A2-

10

md 80.000

Trát cạnh cửa tường 110, 

cửa đi, cửa sổ

- Nhân công, vật tư vữa xi măng mác 

75#
md 150.000

Ốp chân tường -Nhân công ốp gạch md 50.000

Ốp tường wc - Nhân công ốp gạch tường wc md 220.000

Cán nền dày từ 3-5cm
- Nhân công, vật tư cán nền vữa xi 

măng mác 75#
m2 190.000

Lát nền wc - Nhân công lát gạch nền wc m2 220.000

Vật tư phụ ốp lát
Keo ốp lát Mova, Keo miết mạch 

Plymer, ke cân bằng
m2 60.000

Lát sàn ban công '- Nhân công lát gạch nền ban công m2 220.000

Cán nền ban công dày từ 

3-5cm

- Nhân công vật tư cán nền vữa xi măng 

mác 75#
m2 190.000
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Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Chống thấm sàn Wc và 

ban công

- Trát vá và làm phẳng bề mặt

- Quét 3 lớp sika top seal 107 theo quy 

trình cửa hãng sika

- Khu vực chân tường dán lưới thủy 

tinh, quét cao 40cm

- Cổ ống thoát sàn, thoát xí quấn băng 

trương nở, đổ sika grout không co ngót

m2 360.000

D HẠNG MỤC SƠN BẢ, THẠCH CAO -                   

1
Trần thạch cao tầng 1, 

trần chìm giật cấp

- Khung xương Vĩnh Tường hệ EKO, ti 

treo D8 khoảng cách a1000, khoảng 

cách xương chính a800, xương phụ a400

- Tấm thạch cao Gyproc thường dày 9ly

m2 195.000 -                   

2
Trần thạch cao tầng 2, 

trần chìm giật cấp

- Khung xương Vĩnh Tường hệ EKO, ti 

treo D8 khoảng cách a1000, khoảng 

cách xương chính a800, xương phụ a400

- Tấm thạch cao Gyproc thường dày 9ly

m2 195.000 -                   
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3
Trần thạch cao tầng 3, 

trần chìm giật cấp

- Khung xương Vĩnh Tường hệ EKO, ti 

treo D8 khoảng cách a1000, khoảng 

cách xương chính a800, xương phụ a400

- Tấm thạch cao Gyproc thường dày 9ly

m2 195.000 -                   

4
Trần thạch cao tầng 4, 

trần chìm giật cấp

- Khung xương Vĩnh Tường hệ EKO, ti 

treo D8 khoảng cách a1000, khoảng 

cách xương chính a800, xương phụ a400

- Tấm thạch cao Gyproc thường dày 9ly

m2 195.000 -                   

5
Trần thạch cao nhà vệ 

sinh

- Khung xương Vĩnh Tường hệ EKO, ti 

treo D8 khoảng cách a1000, khoảng 

cách xương chính a800, xương phụ a400

- Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm dày 

9ly

m2 215.000 -                   

6
Nắp thăm trần tầng 1 

đến tầng 4
- Nắp thăm trần kích thước 600x600 chiếc 540.000 -                   
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7 Sơn trần thạch cao

- Sơn trần thạch cao bằng sơn Maxilite 

siêu trắng trong nhà, bả 2 nước, sơn 1 

nước lót 2 nước màu

m2 80.000 -                   

8 Sơn tường trong nhà

- Sơn bả tường trong nhà bằng sơn 

Dulux Easy clean, 1 nước lót 2 nước 

phủ, bột bả Jotun

m2 90.000 -                   

9

Sơn tường ngoài nhà, 

dặm vá các vị trí trát lại

Sơn mặt trước và mặt 

sau nhà

- Sơn ngoài nhà không bả, bả dặm vá 

các vị trí trát mới, sơn Dulux Inspire 

ngoài trời

m2 90.000 -                   

 Tính theo diện 

tích buông rèm 

không trừ cửa 

E HẠNG MỤC ĐIỀU HÒA -                   

E.1 PHẦN THIẾT BỊ -                   

I Máy điều hòa Multi Daikin, 2 chiều lạnh/sưởi ấm, Inverter tiết kiệm điện -                   

Điều hòa Multi dàn 

nóng, 2 chiều lạnh/sưởi 

ấm, Inverter tiết kiệm 

điện

công suất lạnh: 24.000 

BTU/h

Model: 4MXM68RVMV

điện áp 1p/220V/50Hz

Daikin/Thái Lan bộ 31.000.000 -                   
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Điều hòa Multi dàn 

nóng, 2 chiều lạnh/sưởi 

ấm, Inverter tiết kiệm 

điện

công suất lạnh: 34.000 

BTU/h

Model: 

5MXM100RVMV

điện áp 1p/220V/50Hz

Daikin/Thái Lan bộ 44.000.000 -                   

Điều hòa Multi dàn 

lạnh nối ống gió, 2 

chiều lạnh/sưởi ấm, 

Inverter tiết kiệm điện

công suất lạnh: 11.700 

BTU/h

Model: CDXM35RVMV

điện áp 1p/220V/50Hz 

Khiển xa không dây

Daikin/Thái Lan bộ 16.500.000 -                   

Điều hòa Multi dàn 

lạnh nối ống gió, 2 

chiều lạnh/sưởi ấm, 

Inverter tiết kiệm điện

công suất lạnh: 17.700 

BTU/h

Model: CDXM50RVMV

điện áp 1p/220V/50Hz

Daikin/Thái Lan bộ 20.300.000 -                   

II HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA Sky air DAIKIN,1 CHIỀU LẠNH, INVERTER BIẾN TẦN -                   
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Điều hòa giấu trần nối 

ống gió Daikin, 1 chiều 

lạnh, Inveter tiết kiệm 

điện

công suất lạnh: 

24.200BTU/h

Model: 

FBFC71DVM9/RZFC71

DVM

điện áp 1p/220V/50Hz

Daikin

Indoor: Việt Nam Outdoor: Thái Lan

Remote: Trung Quốc

bộ 59.200.000 -                   

III THUẾ VAT PHẦN THIẾT BỊ % 10% 0 -                   

E.2 GIÁ TRỊ NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ LẮP ĐẶT -                   

I GIÁ TRỊ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ -                   

1,1 Lắp đặt thiết bị điều hòa -                   

Lắp đặt điều hòa dàn 

lạnh âm trần nối ống gió 

(bao gồm treo máy, đấu 

nối rắc co, đấu nối 

nguồn điện động lực, tín 

hiệu, điều khiển, đường 

nước ngưng...)

Việt Nam dàn 750.000 -                   
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Lắp đặt điều hòa dàn 

nóng (bao gồm treo máy, 

đấu nối rắc co, đấu nối 

nguồn điện động lực, tín 

hiệu, điều khiển, đường 

nước ngưng...)

Việt Nam dàn 850.000 -                   

Chi phí chuyển dàn nóng 

lên vị trí lắp đặt
Việt Nam ca 800.000 -                   

II VẬT TƯ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA -                   

2,1 Giá đỡ thiết bị -                   

Giá đỡ dàn nóng Việt Nam dàn 300.000 -                   

Giá treo dàn lạnh âm 

trần nối ống gió (ty ren
Việt Nam bộ 150.000 -                   

2,2
Lắp đặt ống đồng + 

bảo ôn cách nhiệt
-                   

Lắp đặt ống đồng dẫn ga 

bằng phương pháp hàn, 

đường kính ống 6.4mm 

Dày 0.8

Toàn Phát/ Việt Nam m 90.000 -                   
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Lắp đặt ống đồng dẫn ga 

bằng phương pháp hàn, 

đường kính ống 9.5mm 

Dày 0.8

Toàn Phát/ Việt Nam m 100.000 -                   

Lắp đặt ống đồng dẫn ga 

bằng phương pháp hàn, 

đường kính ống 15.9mm 

Dày 0.8

Toàn Phát/ Việt Nam m 150.000 -                   

Giá đỡ ống đồng (đai 

ôm, tiren nở đóng M8)
Việt Nam bộ 50.000 -                   

Băng quấn cách ẩm 

(3kg/m)
Trung Quốc kg 45.000 -                   

2,3
Lắp đặt ống nước 

ngưng
-                   

Ống uPVC (Class1): 

D21-D27
Tiền Phong/ VN m 45.000 -                   

Phụ kiện nước: cút, 

chếch, tê…(tính bằng 

20%)

Tiền Phong/ VN hệ 450.000 -                   

Giá đỡ ống nước (đai 

ôm, tiren, nở đóng M8)
Việt Nam bộ 35.000 -                   

2,4
Bảo ôn ống đồng, nước 

ngưng
-                   
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Bảo ôn đường ống (lớp 

bọc19mm), đường kính 

ống d = 6mm

Atata m 25.000 -                   

Bảo ôn đường ống (lớp 

bọc19mm), đường kính 

ống d = 10mm

Atata m 30.000 -                   

Bảo ôn đường ống (lớp 

bọc19mm), đường kính 

ống d = 16mm

Atata m 35.000 -                   

Bảo ôn đường ống (lớp 

bọc 13mm), đường kính 

ống d = 28mm

Atata m 32.000 -                   

III HỆ THỐNG ỐNG GIÓ CẤP LẠNH -                   

Hộp gió đầu máy cho 

FCU <5.6kW
tôn Hoa Sen/ VN cái 750.000 -                   

Hộp gió đầu máy cho 

FCU 7.1kW - 9.0kW
tôn Hoa Sen/ VN cái 850.000 -                   

Ống gió mềm + cách 

nhiệt Ø150- Ø200
Việt Nam m 80.000 -                   

Cửa gió cấp kèm hộp gió 

1200x150, tôn dày 0.75
tôn Hoa Sen/ VN cái 850.000 -                   
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Cửa gió hồi kèm hộp gió 

1200x150, tôn dày

0.75+lưới lọc thô

tôn Hoa Sen/ VN cái 900.000 -                   

Xốp cách nhiệt ống gió 

dày 19mm
Việt Nam m2 45.000 -                   

Ty treo miệng gió

(4 cây ty Ø08 + tắc kê 

đạn nở + đệm + bù loong,

...)

Việt Nam bộ 100.000 -                   

IV GIÁ TRỊ VẬT TƯ PHẦN ĐIỆN ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ -                   

Tủ điện điều hòa (bao 

gồm tủ, Atomat bảo vệ,

thanh cái, đèn báo…)

Việt nam tủ -                   
 thi công trong 

phần điện 

Dây điện nguồn 

Cu/PVC/PVC 2x4mm2
Cadi-Sun/VN mét -                   

 thi công trong 

phần điện 

Cáp điện tiếp địa 

Cu/PVC 1x2.5mm2
Cadi-Sun/VN mét -                   

 thi công trong 

phần điện 

Dây điện điều khiển 

Cu/PVC/PVC 

2x0.75mm2

Cadi-Sun/VN mét 7.000 -                   

Dây điện tín hiệu 

CU/PVC 2x1.5mm2
Cadi-Sun/VN mét 7.000 -                   

Page 20



Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

Gen điện D16-D20 SP/VN mét 12.000 -                   

F HẠNG MỤC CỬA KÍNH, MÁI KÍNH -                   

MÁI KÍNH -                   

1 Mái kính sân vườn

Chất liệu : 

- Mái kính : hệ khung kết cấu thép hộp 

40x80x1.4mm, yếm mái kính thép đặc 

14x14 uốn tròn D120mm., cột đỡ mãi 

thép hộp 50x100x1.8mm . Lắp kính 

cường lực 10mm trắng trong . Kết cấu 

mái sơn epoxy 3 lớp theo màu đen 

m2 1.950.000 -                   

2 Mái kính tầng 3

Chất liệu : 

- Mái kính : hệ khung kết cấu thép hộp 

40x80x1.4mm, yếm mái kính thép đặc 

14x14 uốn tròn D120mm., cột đỡ mãi 

thép hộp 50x100x1.8mm . Lắp kính 

cường lực 10mm trắng trong . Kết cấu 

mái sơn epoxy 3 lớp theo màu đen 

m2 1.950.000 -                   
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3 Mái kính tầng 4

Chất liệu : 

- Mái kính : hệ khung kết cấu thép hộp 

40x80x1.4mm, yếm mái kính thép đặc 

14x14 uốn tròn D120mm., cột đỡ mãi 

thép hộp 50x100x1.8mm . Lắp kính 

cường lực 10mm trắng trong . Kết cấu 

mái sơn epoxy 3 lớp theo màu đen 

m2 1.950.000 -                   

CỬA KÍNH -                   

1
Vách kính cố định mặt 

tiền tầng 1

Vách kính cố định: Kính cường lực 

10mm. Khung bao quanh nhôm Xingfa 

nhập khẩu hệ 55 màu theo xác nhận

m2 2.500.000 -                   

2

Vách kính cố định kết 

hợp với cửa sổ mở hất 

mặt tiền tầng 2

Vách kính cố định kết hợp cửa sổ mở 

hất: Sửng dụng nhôm Xingfa nhập khẩu 

hệ 55 màu theo xác nhận

Vách có các cây chia đố tăng cứng bản 

sâu 100mm. Kính cường lực dày 10mm 

màu trắng trong. Sử dụng keo kết cấu 

liên kết, bulong ốc vít Inox.

m2 2.200.000 -                   

3
Phụ kiện cho cửa sổ mở 

hất

Phụ kiện đồng bộ Kinlong chĩnh hãng 

cho cửa sổ mở hất gồm: 2 bản lề chữ A, 

1 Tay cài đa điểm, 2 tay chống gió.

bộ 800.000 -                   
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4

Cửa đi lùa 2 cánh mặt 

tiền tầng 3 (vách uốn 

vòm ở trên)

Nhôm XingFa hệ 93 dầy 2mm, màu 

theo xác nhận. Kính cường lực dầy 10 

màu trắng trong.

m2 2.200.000 -                   

5
Phụ kiện cho cửa lùa 2 

cánh mặt tiền tầng 3

Phụ kiện Kinlong chính hãng cửa lùa 2 

cánh gồm: 8 bánh xe đôi, chốt sâp 3 bộ.
bộ 1.000.000 -                   

6
Cửa đi mở quay 1 cánh 

ra ban công tầng 3

Nhôm XingFa hệ 55 dầy 2mm, màu 

theo xác nhận. Kính cường lực 10mm 

màu trắng trong.

m2 2.200.000 -                   

7

Phụ kiện cho cửa đi mở 

quay 2 cánh ra ban công 

tầng 3

Phụ kiện Kinlong chính hãng cửa đi 1 

cánh gồm: 3 bản lề 4D, 1 bộ khóa tay 

gạt đơn điểm.

bộ 1.500.000 -                   

G HẠNG MỤC ĐIỆN NƯỚC

G.1 NHÂN CÔNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC -                   

1
Nhân công thi công điện 

nước

- Nhân công thi công lắp đặt hệ thống 

điện, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh 

toàn nhà

m2 220.000 -                   

 tính theo diện 

tích tường bao, 

bao gồm cả sân 

vườn 

G.2 CẤP NƯỚC -                   

2 Ống PPR DK32 PN 10 Hãng Vesbo m 36.000 -                   
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3 Ống PPR DK25 PN 10 Hãng Vesbo m 26.000 -                   

3 Ống PPR DK20 PN 10 Hãng Vesbo m 16.000 -                   

4 Ống PPR DK20 PN 20 Hãng Vesbo m 23.000 -                   

6 Tê PPR D32x25 Hãng Vesbo cái 13.000 -                   

7 Tê PPR D25x20 Hãng Vesbo cái 8.000 -                   

8 Tê PPR D25x25 Hãng Vesbo cái 8.500 -                   

9 Tê PPR D20x20 Hãng Vesbo cái 5.000 -                   

11 Cút PPR D32 Hãng Vesbo cái 10.000 -                   

12 Cút PPR D25 Hãng Vesbo cái 7.000 -                   

13 Cút PPR D20 Hãng Vesbo cái 4.000 -                   

14 Cút ren trong PPR D20 Hãng Vesbo cái 30.000 -                   

17 Van cửa PPR D32 Hãng Vesbo cái 260.000 -                   

18 Rắc co PPR D32 Hãng Vesbo cái 100.000 -                   
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19 Van cửa PPR D25 Hãng Vesbo cái 200.000 -                   

20 Rắc co PPR D25 Hãng Vesbo cái 65.000 -                   

19 Van cửa PPR D20 Hãng Vesbo cái 160.000 -                   

20 Rắc co PPR D20 Hãng Vesbo cái 45.000 -                   

21 Van 1 chiều D25 Hãng Vesbo cái 85.000 -                   

23 Côn thu PPR D25/20 Hãng Vesbo cái 4.000 -                   

24 Côn thu PPR D32/25 Hãng Vesbo cái 6.000 -                   

26 Măng sông PPR D32 Hãng Vesbo cái 6.500 -                   

27 Măng sông PPR D25 Hãng Vesbo cái 4.500 -                   

28 Măng sông PPR D20 Hãng Vesbo cái 3.000 -                   

29
Vật tư phụ bằng 10% 

tổng giá trị vật tư chính
VN gói 935.800 -                   

G.3 THOÁT NƯỚC -                   

1
Ống PVC DK 110 Class 

2
Hãng Tiền Phong m 90.000 -                   
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2 Ống PVC DK 90 Class 2 Hãng Tiền Phong m 60.000 -                   

3 Ống PVC DK 75 Class 2 Hãng Tiền Phong m 55.000 -                   

4 Ống PVC DK 60 Class 2 Hãng Tiền Phong m 40.000 -                   

5 Ống PVC DK 42 Class 2 Hãng Tiền Phong m 25.000 -                   

6 Y PVC D110 PN10 Hãng Tiền Phong Cái 70.000 -                   

7 Y PVC D90 PN 10 Hãng Tiền Phong Cái 45.000 -                   

8 Y PVC D76 PN 10 Hãng Tiền Phong Cái 40.000 -                   

9 Y PVC D42 PN 10 Hãng Tiền Phong Cái 7.500 -                   

10
Chếch PVC D135/D110 

PN6
Hãng Tiền Phong Cái 35.000 -                   

11
Chếch PVC D135/ D90 

PN6
Hãng Tiền Phong Cái 25.000 -                   

12
Chếch PVC D135/ D75 

PN6
Hãng Tiền Phong Cái 20.000 -                   

13
Chếch PVC D135/ D42 

PN6
Hãng Tiền Phong Cái 4.000 -                   

14 Cút PVC D60 PN8 Hãng Tiền Phong Cái 11.500 -                   
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15 Cút PVC D42 PN10 Hãng Tiền Phong Cái 5.000 -                   

16
Bịt xả thông tắc PVC 

D110
Hãng Tiền Phong Cái 30.000 -                   

17
Bịt xả thông tắc PVC 

D90
Hãng Tiền Phong Cái 25.000 -                   

18
Côn thu PVC D110/90 

PN 6
Hãng Tiền Phong Cái 21.000 -                   

19
Côn thu PVC D110/75 

PN 6
Hãng Tiền Phong Cái 21.000 -                   

20
Côn thu PVC D110/42 

PN 6
Hãng Tiền Phong Cái 20.000 -                   

21
Côn thu PVC D90/76 

PN 6
Hãng Tiền Phong Cái 14.000 -                   

22
Côn thu PVC D90/42 

PN 6
Hãng Tiền Phong Cái 13.000 -                   

23
Măng sông PVC D110 

PN 6
Hãng Tiền Phong Cái 16.000 -                   

24
Măng sông PVC D90 PN 

6
Hãng Tiền Phong Cái 15.000 -                   

25
Măng sông PVC D75 PN 

8
Hãng Tiền Phong Cái 11.000 -                   

26
Măng sông PVC D60 PN 

8
Hãng Tiền Phong Cái 8.000 -                   

27
Măng sông PVC D42 PN 

10
Hãng Tiền Phong Cái 4.000 -                   
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28 Tê PVC D60 PN 8 Hãng Tiền Phong Cái 16.000 -                   

29 Đầu bịt PVC D110 PN6 Hãng Tiền Phong Cái 10.000 -                   

30 Đầu bịt PVC D90 PN6 Hãng Tiền Phong Cái 10.000 -                   

31 Đầu bịt PVC D76 PN6 Hãng Tiền Phong Cái 7.000 -                   

32 Đầu bịt PVC D42 PN10 Hãng Tiền Phong Cái 5.000 -                   

33 Vòi xả gắn tường Lắp đặt cho sân vườn chiếc 120.000 -                   

34
Vật tư phụ bằng 10% 

tổng giá trị vật tư chính

Việt Nam, keo, đinh vít, nở, băng dính, 

quang treo, ty ren …
gói 2.451.000 -                   

G.4 ĐIỆN 8.656.000         

1
Tủ điện phân phối 26 

modul
Hãng Schneider chiếc 750.000 -                   

2
Tủ điện nhựa chống 

cháy 18 modul
Hãng Schneider chiếc 700.000 -                   

3
Tủ điện nhựa chống 

cháy 8 modul
Hãng Schneider chiếc 350.000 -                   

4 MCCB-3P-80A-15kA Hãng Schneider EZS100E3080 cái 2.500.000 -                   
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4 MCB-3P-40A-10kA Hãng Schneider A9F84340 cái 600.000 -                   

5 MCB-2P-63A-10kA Hãng Schneider cái 500.000 -                   

5 MCB-2P-32A-10kA Hãng Schneider cái 300.000 -                   

7 MCB-1P-32A-6kA Hãng Schneider cái 100.000 -                   

8 MCB-1P-20A-6kA Hãng Schneider cái 100.000 -                   

9 MCB-1P-16A-6kA Hãng Schneider cái 100.000 -                   

10 MCB-1P-10A-6kA Hãng Schneider cái 100.000 -                   

11 Đèn Led Downlight Đèn led dowlight lipper cái 150.000 -                   

12
Quạt thông gió cho WC 

và phòng thờ

Quạt hút thông gió âm trần Panasonic 

FV-24CU8 (lỗ chờ 24cm)
cái 2.000.000 -                   

13

Đèn LED dây chiếu sáng 

RD-LD01.7w 

3000K/6500K

Hãng Rạng Đông m 70.000 -                   

14
Công  tắc đơn 1 chiều 

16A màu rose gold
Hãng Legrand mã - 282400-C1 cái 150.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

15
Công  tắc đôi 1 chiều 

16A màu rose gold
Hãng Legrand mã - 282402-C1 cái 210.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 
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16
Công  tắc ba 1 chiều 

16A màu rose gold
Hãng Legrand mã - 282404-C1 cái 255.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

17
Công  tắc bốn 1 chiều 

16A màu rose gold
Hãng Legrand mã - 282406-C1 cái 450.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

18
Công  tắc đơn 2 chiều 

16A màu rose gold
Hãng Legrand mã - 282401-C1 cái 160.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

19
Công  tắc đôi 2 chiều 

16A màu rose gold
Hãng Legrand mã - 282403-C1 cái 220.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

20
Ổ cắm đôi ba cực 13A 

250V màu Rose glod
Hãng Legrand mã - 282436-C1 cái 230.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

21
SPLASH PROOF 

COVER
Hãng Legrand mã - 617636 cái 155.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

22
Đế cho hộp âm sàn 

backbox pob-up 3M
Hãng Legrand mã - 54000 cái 700.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

23 Hộp âm sàn 3M Hãng Legrand mã - 54010 cái 700.000 -                   
 Chủng loại 

Galion 

25
Đế âm sắt hình vuông 

cho công tắc
Hãng Legrand mã - T368 cái 115.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

26
Ổ cắm mạng đơn màu 

Rose Gold  RJ 45  cat 6
Hãng Legrand mã - 282461-C1 cái 255.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 

27
Ổ cắm TV F màu rose 

gold
Hãng Legrand mã - 282449-C1 cái 220.000 -                   

 Chủng loại 

Galion 
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28
ROSE GOLD RJ 45 

CAT 5E SOCKET
Hãng Legrand mã - 282460-C1 cái 225 -                   

 Chủng loại 

Galion 

29

Cáp điện 

CU/XLPE/PVC 

4cx16mm2

Trần Phú m 230.000 -                   

30
Cáp CU/XLPE/PVC 

4cx6mm2+E6
Trần Phú m 56.000 -                   

30
Cáp CU/XLPE/PVC 

2cx10mm2+E10
Trần Phú m 45.000 -                   

30
Cáp CU/XLPE/PVC 

2cx4mm2+E4
Trần Phú m 20.000 -                   

32 Dây điện 1x6mm2 Trần Phú m 18.000 -                   
 Đi dây nguồn 

cho khu bếp 

33 Dây điện 1x4.0mm2 Trần Phú m 12.000 -                    Đi dây ổ cắm 

34 Dây điện 1x2.5mm2 Trần Phú m 8.000 -                    Đi dây ổ cắm 

34 Dây điện 1x1.5mm2 Trần Phú m 5.000 -                   
 Đi dây chiếu 

sáng 

35
Dây điện 1x2.5mm2 tiếp 

địa
Trần Phú m 8.000 -                   

 Tiếp địa cho ổ 

cắm toàn nhà 
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37 Dây điện 2x4mm2 Trần Phú m 25.000 -                   
 Dây cho nguồn 

điều hòa 

37
Dây điện tiếp địa 

1x2,5mm2
Trần Phú m 8.000 -                   

 Dây cho tiếp địa 

điều hòa 

39 Ống cứng 32 sino Hãng Sino m 17.000 -                   

38 Ống cứng sino 20 Hãng Sino m 10.000 -                   

38 Ống cứng sino 16 Hãng Sino m 8.000 -                   

40

Ống cam kéo cáp điện, 

cáp truyền hình, mạng 

vào nhà

VN m 15.000 -                   

41
Vật tư phụ bằng 7% tổng 

giá trị vật tư chính

Việt Nam, box chia ngả dây diện, cút 

nối ống gen, quang treo, ty ren, vít nở, 

móc treo quạt trần, đèn chùm, mặt bích 

thép ….

gói 8.656.000         

 vật tư phụ trừ 

phần công tắc, ổ 

cắm điện 

G.5 ĐIỆN NHẸ -                   

MẠNG, INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP -                   

1 Cáp đồng trục RG11 m 9.500 -                   
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2 Ống nhựa mềm PVC D20 m 5.000 -                   

3 Cáp mạng Cat6 m 6.000 -                   

4
Ống nhựa PVC D20 

luồn dây cat6
m 5.000 -                   

5
Bộ phát wifi 2 băng tần 

5Ghz + 2.4Ghz
bộ -                   

 lắp cho tầng 1 

và tầng 2 

6 Modem internet bộ -                   
 Nhà mạng cung 

cấp 

CAMERA, CHUÔNG HÌNH -                   

Page 33



Dài 

(L)

Rộng 

 (W)

Cao 

(H)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)  (8)  (9) 

 Thành tiền 

(Amount) 

Ghi chú 

(Notes)

(3)

STT

(No)

Chi tiết đơn hàng

(Items)

Kích thước 

(Dimension)

 (mm)
Chủng loại, chất liệu sản xuất

(Details)  

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Qty)

Đơn giá

(Unit price)

1
VL-SW274VN

(Tay cầm không dây)

- Bao gồm: Màn hình VL-MW274VN + 

Camera cửa VL-V522 + Tay cầm VL-

W617

- Màn hình màu LCD 7 inch, lưu được 

400 hình ảnh khách nhấn chuông

- Màn hình không dây LCD 1.8 inch 

cầm tay tiện lợi.

- Tần số không dây 2.4-2.48GHz kết 

nối tay cầm tối đa 100m

- Có thể mở rộng thêm 3 màn hình, 6 

tay cầm không dây

- Có thể kết nối 2 camera cửa, 2 khóa 

cửa điện từ.

- Camera quan sát góc rộng 90 độ, 

chỉnh được góc nhìn camera

- Kết nối giữa màn hình và camera cửa 

bằng 2 dây, dễ dàng lắp đặt

- Kết nối được với nút nhấn sảnh của 

tòa nhà nếu lắp trong tòa nhà

- Kích thước màn hình: 158 x 243 x 

30mm. Camera cửa: 130 x 100 x 36mm

- Kích thước tay cầm không dây: 157 x 

52 x 35mm. Nguồn điện: 100-240VAC.

bộ 9.000.000 -                   
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2 NVR1B04HS

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH EZ-IP 

DAHUA CHUẨN NÉN H265+

- Hỗ trợ 4 kênh cấp nguồn PoE cho 

camera qua dây mạng

- Hỗ trợ lắp đặt camera độ phân giải tới 

4.0MP

- Hỗ trợ chuẩn nén H.265+/H.264+ siêu 

tiết kiệm bộ nhớ

- Băng thông tối đa 80Mbps incoming 

bandwidth

- Ngõ ra hình ảnh HDMI/VGA video 

output

- Hỗ trợ lắp 1 HDD dung lượng tới 

6TB; 1 RJ45(100M), 2 USB2.0

- Công nghệ điện toán đám mây xem 

qua mạng không cần cài đặt

- Hỗ trợ max 128 users xem online qua 

SmarPhone, Tablet; PC

- Nguồn cấp 12V-2A, công suất 4W

- Kích thước: 

260mm×229.3mm×47.6mm. Trọng 

chiếc 2.000.000 -                   
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3 IPC-B1B40P

CAMERA THÂN EZ-IP ĐỘ NÉT 4.0 

MEGAFIXEL 

- Cảm biến hình ảnh 1/3” độ phân giải 

4Megapixel 

- Chuẩn nén H.265+ & H.265 siêu tiết 

kiệm bộ nhớ

- Khung hình 

20fps@4MP(2688×1520); 

30fps@1080P(1920×1080)

- Công nghệ DWDR, Day/Night(ICR), 

3DNR, AWB, AGC, BLC

- Hỗ trợ đa trình duyệt: Web viewer, PC 

SmartPSS; Mobile DMSS

- Ống kính 2.8 mm fixed lens góc quan 

sát 120 độ

- Hồng ngoại thông minh Max IR LEDs 

Length 30m

- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, Hỗ trợ 

nguồn cấp PoE hoặc 12V-DC

- Kích thước: Φ70mm×162.6mm. Khối 

lượng: 0.22Kg

chiếc 1.500.000 -                   
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4 IPC-T1B40P

CAMERA DOME EZ-IP ĐỘ NÉT 

4.0 MEGAFIXEL 

- Cảm biến hình ảnh 1/3” độ phân giải 

4Megapixel 

- Chuẩn nén H.265+ & H.265 siêu tiết 

kiệm bộ nhớ

- Khung hình 

20fps@4MP(2688×1520); 

30fps@1080P(1920×1080)

- Công nghệ DWDR, Day/Night(ICR), 

3DNR, AWB, AGC, BLC

- Hỗ trợ đa trình duyệt: Web viewer, PC 

SmartPSS; Mobile DMSS

- Ống kính 2.8 mm fixed lens góc quan 

sát 120 độ

- Hồng ngoại thông minh Max IR LEDs 

Length 30m

- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, Hỗ trợ 

nguồn cấp PoE hoặc 12V-DC

- Kích thước: Φ109mm×85.5mm. Khối 

lượng: 0.25Kg

chiếc 1.300.000 -                   
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5 HDD2Tb

Ổ cứng dung lượng 2Tb (2000Gb)

Dòng ổ cứng chuyên dụng dành cho hệ 

thống camera HD. Hoạt động mát hơn, 

êm hơn và bền bỉ hơn ổ máy tính thông 

thường

Hàng chính Hãng bảo hành 2 năm lỗi 

đổi mới

Lưu trữ hình ảnh 4 camera 4MP H265+ 

liên tục 1 tháng

chiếc 1.950.000 -                   

6 DS-3E0106P-E/M

Switch mạng 4 cổng PoE , 2 cổng 

uplink 10/100Mbps

•Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at

• Công suất PoE 35W ; Công suất tối đa 

30W mỗi cổng

• Cổng ưu tiên : Cổng 1 và 2 

•Chống sét 6KV cho các cổng PoE

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 

300m ở chế độ mở rộng ( cổng 1 – 4 )

•Bảng địa chỉ MAC : 4K , khả năng 

chuyển mạch 1.6Gbps , tốc độ chuyển 

tiếp gói tin : 0.8928Mpps

•Vỏ kim loại, thiết kế ko quạt 

•Nguồn 48VDC

chiếc 700.000 -                   
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7 Nhân công

Công lắp đặt camera và vật tư phụ đối 

với các trường hợp lắp đặt thông 

thường. Trường hợp phức tạp báo giá 

theo thực tế.

công 250.000 -                   

8 PKK Dây HDMI; hộp nối; đầu nối gói 300.000 -                   

9 Domain
Dịch vụ Điện toán đám mây xem 

online camera miễn phí
gói -                    Miễn phí 

10
Switch 16 cổng cho 

mạng
chiếc 1.600.000 -                   

11

Tủ điện nhẹ (chuẩn rack, 

ổ cắm nguồn, khay 

rack...)

chiếc 700.000 -                   

12
Vật tư phụ cho internet, 

camera, truyền hình cáp
gói 200.000 -                   

13

Nhân công lắp đặt, cấu 

hình thiết bị cho mạng, 

truyền hình

gói 700.000 -                   

H HẠNG MỤC THIẾT BỊ -                   

1 Két nước inox 2,0m3 - Bồn ngang 2000l Sơn Hà chiếc 7.500.000 -                   

2
Van phao cơ D25 + Van 

phao điện + Rọ rút D25
bộ 200.000 -                   
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3 Máy bơm nước sinh hoạt
- Máy bơm nước Panasonic GP 

250JXK (250w)
bộ 2.000.000 -                   

4 Bơm TĂNG ÁP
- Máy bơm tăng áp Panasonic A 

200JAK (200w)
chiếc 1.700.000 -                   

5 Bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh gián tiếp Ariston 30L 

SL2 30RS

Loại Bình nóng lạnhGián tiếp

Kích thước704x282x303mm

Dung tích chính xác30 lít

Công suất (W)2500(W)

Hệ thống an toànELCB

Nhiệt độ tối đa80 độ

Chất liệu thanh đốtThanh đốt bằng đồng

Sản xuất tạiViệt Nam

Thời gian bảo hành24 tháng

chiếc 2.500.000 -                   

I

Làm cầu thang sắt

Khung, cột, máng inox

'tôn thường
m2 560.000

Khung, cột máng inox

'tôn xốp
m2 715.000

Thi công lắp đặt khung 

sắt bảo vệ
kg 33.000

HẠNG MỤC CƠ KHÍ

Thi công lắp đặt mái tôn 

tum
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Thi công lắp đặt lại 

khung sắt bảo vệ sân 

trước sau tầng 5, 

I HẠNG MỤC KHÁC -                   

Khoan rút lõi chạy 

đường thoát bệt wc, 

thoát sàn D110

- Nhân công, máy móc khoan rút lõi sàn 

đi ống
chiếc 150.000 -                   

Dọn dẹp, vận chuyển 

trạc thải trong quá trình 

thi công và sau khi thi 

công cải tạo

- Nhân công, xe chuyên dụng vận 

chuyển trạc thải đến bãi đổ

- Nhân công dọn dẹp mặt bằng để thi 

công nội thất

gói 9.000.000 -                   

Biện pháp che chắn an 

toàn ngoài nhà trong 

suốt quá trình thi công (2 

mặt)

 

- Hệ Tuýp D42 khoảng cách a2000 áp 

dụng cho cả phương dọc và phương 

ngang, liên kết với nhau bằng khóa tuýp.

- Bạt chống bụi bên trong, lưới chống 

vật rơi màu xanh bên ngoài

- Nhân công lắp đặt và tháo dỡ thu hồi 

khi thi công xong

m2 150.000 -                   
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Che chắn trong nhà
Che đậy cầu thang gỗ trong quá trình 

thi công
m2 100.000

Thang máy 
 Khách hàng 

cung cấp 

-                   TỔNG CỘNG (TOTAL)
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