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Phương thức nhận thầu phần cải tạo, sửa chữa công trình
* Chi phí: HCC sẽ thông báo sau khi đến khảo sát (báo giá trong vòng 48 giờ)
* Phạm vi áp dụng đơn giá: các công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH, văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn, cửa
hàng, … tại khu vực miền bắc Việt Nam
* Chi tiết khối lượng công việc và vật tư nằm trong đơn giá:
- Dóc vữa toàn bộ tường, trần nhà và trát lại
- Bóc dỡ nền cũ, nâng, hạ nền và lát lại nền nhà
- Phá, cắt bỏ cầu thang cũ, di chuyển, … đổ và xây mới cầu thang bộ
- Mở rộng hoặc thu hẹp khu phụ, xây dựng thêm khu phụ
- Đập, phá bỏ, di chuyển tường ngăn đến một vị trí khác bằng cách xây mới tường
- Chống thấm trần, tường, khu phụ, bể, sân thượng, hộp kỹ thuật, ...
- Chống nóng tường, trần các loại
- Chống lún, nứt, nghiêng
- Xây thêm tầng, hạ thấp chiều cao hoặc cơi nới, nối sàn, dầm, …
- Chuyển đổi công năng các phòng, các đơn nguyên, theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư
- Lắp đặt hệ thống điện và thông tin
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
- Lắp đặt thiết bị vệ sinh, thiết bị sinh hoạt khác
- Sơn bả, trang trí nội ngoại thất
- Các hạng mục cải tạo sửa chữa khác theo yêu cầu của chủ đầu tư
- Nguồn gốc các đội thợ nề: BẮC GIANG, BẮC NINH, HẢI DƯƠNG, HÀ NAM, NAM ĐỊNH, THÁI BÌNH,
HÀ NỘI
- Hoặc cải tạo sửa chữa như một phần theo phương thức phần hoàn thiện
* Ghi chú:
- HCC sẽ cử cán bộ đến địa điểm thi công khảo sát, đo đạc kiểm tra không gian kéo cẩu vật tư, tiếp
thu ý tưởng, tư vấn, … tiếp nhận thông tin và yêu cầu của chủ đầu tư để làm cơ sở lập dự toán báo giá.
Công việc này là miễn phí đối với mọi khách hàng!
- Do tính chất phức tạp của công việc cải tạo sửa chữa, HCC sẽ báo giá theo tổng chi phí
- Phương thức này HCC chỉ nhận thi công trọn gói (cả vật tư và nhân công)
- Đơn giá trên không bao gồm thuế VAT 10%
* Tiếp cận trao đổi, đàm phán với khách hàng:
- HCC đến trực tiếp nhà khách hàng
- Hoặc khách hàng có thể đến địa chỉ của HCC
- Hoặc có thể trao đổi qua điện thoại, e-mail
* HCC báo giá đến khách hàng qua các phương tiện:
- Bằng văn bản gửi trực tiếp
- Bằng văn bản gửi chuyển phát qua bưu điện
- Gửi qua e-mail
- Bằng cách HCC gọi điện thoại
- Gửi qua fax
- Báo giá qua trao đổi tiếp xúc với khách hàng
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NguyÔn Hïng Anh

HCC rÊt mong ®îc hîp t¸c cïng Quý Kh¸ch hµng!
Mäi th«ng tin xin vui lßng tham kh¶o t¹i www.xaydunghcc.com hoÆc ®iÖn tho¹i ®Õn 0904365883
HCC chóc Quý kh¸ch hµng ®Çu t, chi tiªu x©y dùng hiÖu qu¶!
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