
305,889,600                   

120,842,000                   

1 Tủ bếp dưới. Kt: 2970 x 600 x 820 md 2.97           3,950,000     11,731,500                     

2 Tủ bếp trên. Kt: 2970 x 350 x 1200 m2 3.564         4,750,000     16,929,000                     

3 Phụ kiện tủ bếp

+ Đá bếp md 2.97           1,500,000     4,455,000                       

+ Kính màu ốp bếp md 5.07           1,150,000     5,830,500                       

+ Pittong đơn bộ 18              120,000        2,160,000                       

+ Giá úp bát đĩa bộ 2                1,150,000     2,300,000                       

+ Giá dao thớt gia vị bộ 1                2,250,000     2,250,000                       

+ Thùng rác bộ 1                750,000        750,000                          

+ Đèn tuýp led tủ bếp trên bộ 1                150,000        150,000                          

+ Chậu rửa đôi

+ Vòi rửa nóng lạnh

+ Bếp điện từ

+ Hút mùi

4 Tủ giầy. Kt: 1800x330x1100 m2 1.98           3,450,000     6,831,000                       

5 Tủ rượu. Kt: 1100x280x1000 cái 1                4,350,000     4,350,000                       

6 Bàn thờ treo cái 1                4,800,000     4,800,000                       

PHÒNG BẾP +KHÁCH

 Khối lượng 

PHẦN NỘI THẤT

Thành tiềnStt Nội dung công việc
 Đơn 

vị 

                       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 9X

                         Đ/C: 1/401 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội.

              Tel: 024.3 833 4896 - Fax: 04.3 767 5624

              Website: www.noithat9x.vn

 BẢNG BÁO GIÁ  THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT CHUNG CƯ

Đơn giá 

        Khách hàng: Anh Công 

        Công trình : Thiết kế thi công trọn gói căn hộ chung cư

        Hạng mục: Thi công hoàn thiện nội thất chung cư

        Địa chỉ: Phòng 3410 -A1 Vinhomes Gadenia
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7  Kệ Tivi phòng khách. Kt: 2200 x 300 x 400 md 2.2             2,850,000     6,270,000                       

8 Tủ trang trí phía trên kệ Tivi. Kt: 730x200x800 Tủ 1                2,850,000     2,850,000                       

9 Sofa dài. Kt: 1950 x 800 x 850 md 1.95           5,500,000     10,725,000                     

10 Bàn trà. D940 x H370 cái 1                7,500,000     7,500,000                       

11 Bàn ăn. KT:1400x800x750 cái 1                5,250,000     5,250,000                       

12 Ghế ăn cái 4                1,400,000     5,600,000                       

13 Tủ lavabol. Kt: 1000x500  cái 2                2,800,000     5,600,000                       

14 Mặt đá lavabo  cái 2                1,850,000     3,700,000                       

15 Giấy dán tường Nhật Bản  m2 23              470,000        10,810,000                     

51,007,800                     

1 Kệ TiVi phòng ngủ. Kt: 1800x400x300  md 1.8             2,850,000     5,130,000                       

2 Vách ốp sau kệ. Kt: 1800x40x900  m2 1.6             1,550,000     2,511,000                       

3 Giường ngủ 1m8x2m  cái 1                10,950,000   10,950,000                     

4 Đèn led hắt sáng đầu giường  Bộ 1                800,000        800,000                          

5 Táp. Kt: 600x400x900  cái 1                2,600,000     2,600,000                       

6 Bàn phấn. KT: 800x500x900  cái 1                3,550,000     3,550,000                       

7 Gương. Kt: 700x30x1400  cái 1                1,750,000     1,750,000                       

8 Tủ áo. Kt: 1680x600x2600  m2 4.37           3,850,000     16,816,800                     

+ Bộ phụ kiện tủ áo lùa Hafele 2 cánh  bộ 1                2,200,000     2,200,000                       

9 Giấy dán tường Nhật Bản  m2 10              470,000        4,700,000                       

41,516,000                     

1 Giường ngủ 1m6x2m  cái 1                12,550,000   12,550,000                     

2 Đèn led hắt sáng đầu giường  Bộ 1                800,000        800,000                          

3 Táp. Kt: 650x400x900  cái 1                2,600,000     2,600,000                       

PHÒNG NGỦ MASTER

PHÒNG NGỦ PHỤ
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4 Giá sách. Kt: 2100x230x620  chiếc 1                3,850,000     3,850,000                       

5 Tủ áo. Kt: 1600x600x2600  m2 4                3,850,000     16,016,000                     

+ Bộ phụ kiện tủ áo lùa Hafele 2 cánh  bộ 1                2,200,000     2,200,000                       

6 Giấy dán tường Nhật Bản + tấm hậu  Gói 1                3,500,000     3,500,000                       

11,731,500                     

305,889,600                   

 - Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 %

 - Phụ kiện: Bản lề giảm chấn Cariny, ray bi 3 tầng 

Ghi chú:

 - Báo giá trên chưa bao gồm các chi phí thi công trong tòa nhà như: Đặt cọc thi công, bảo lãnh thi công, cấp phép thi công…..

 - Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

TỔNG CỘNG

 - Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                                           ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

Bằng chữ: Ba trăm linh năm triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn, sáu trăm đồng

- Thanh toán:

  Lần 1: 50% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng.

  Lần 2: 30% giá trị đơn hàng sau khi hàng hóa được tập kết 90% tại công trình.

  Lần 3 : giá trị còn lại của đơn hàng sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

 - Báo giá trên là báo giá sơ bộ theo mặt bằng, giá thi công đã bao gồm vật liệu và nhân công
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 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm,Thùng tủ bề mặt Melamin bề mặt 

cánh  phủ Acrylic 

Đá kim sa hạt trung 

Kính cường lực dày 8mmm

Giá úp bát đĩa khoang trên

Hàng chính hãng Cariny

Hàng chính hãng Cariny

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamine, 

cánh tủ bề mặt phủ Laminate 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate, kết hợp giá để ly khung inox 

 Gỗ tự nhiên sồi, chi tiết theo bản vẽ 

Báo giá sau khi chốt mẫu

Ghi chú

                       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 9X

                         Đ/C: 1/401 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội.

              Tel: 024.3 833 4896 - Fax: 04.3 767 5624

              Website: www.noithat9x.vn

 BẢNG BÁO GIÁ  THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT CHUNG CƯ

        Khách hàng: Anh Công 

        Công trình : Thiết kế thi công trọn gói căn hộ chung cư

        Hạng mục: Thi công hoàn thiện nội thất chung cư

        Địa chỉ: Phòng 3410 -A1 Vinhomes Gadenia
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 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Khung gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da CN/nỉ 

 Khung chân sắt sơn tĩnh điện màu đen, mặt gỗ MDF 

sơn bệt bề mặt kính đen 

 Chân gỗ tự nhiên sồi trắng mặt gỗ veneer sồi, chi tiết 

theo thiết kế 

 Gỗ sồi tự nhiên, chi tiết theo bản vẽ 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ Laminate 

Đá kim sa hạt trung 

Giấy dán tường Nhật Bản theo mẫu chọn

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Gỗ MDF sơn bệt màu chỉ định, chi tiết theo bản vẽ 

 Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ MDF bề mặt laminate 

màu chỉ định, chi tiết theo thiết kế 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Gương Bỉ mài vát 5mm 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Giấy dán tường Nhật Bản theo mẫu chọn 

 Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ MDF bề mặt laminate 

màu chỉ định, đầu giường bọc da, chi tiết theo thiết kế 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 
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 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Gỗ lõi xanh chống ẩm, Thùng tủ bề mặt Melamin, cánh 

tủ bề mặt phủ laminate 

 Giấy dán tường Nhật Bản theo mẫu chọn 

 - Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 %

 - Phụ kiện: Bản lề giảm chấn Cariny, ray bi 3 tầng 

 - Báo giá trên chưa bao gồm các chi phí thi công trong tòa nhà như: Đặt cọc thi công, bảo lãnh thi công, cấp phép thi công…..

 - Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

 - Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                                           ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

Bằng chữ: Ba trăm linh năm triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn, sáu trăm đồng

- Thanh toán:

  Lần 1: 50% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng.

  Lần 2: 30% giá trị đơn hàng sau khi hàng hóa được tập kết 90% tại công trình.

  Lần 3 : giá trị còn lại của đơn hàng sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

 - Báo giá trên là báo giá sơ bộ theo mặt bằng, giá thi công đã bao gồm vật liệu và nhân công
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