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Phương thức nhận thầu giải phóng mặt bằng
* Chi phí: HCC sẽ thông báo sau khi đến khảo sát (không quá 24 giờ)
* Phạm vi thực hiện: các công trình tại khu vực miền bắc Việt Nam
* Chi tiết:
- Tháo dỡ các công trình cũ
- San lấp, tạo mặt bằng
- Vận chuyển toàn bộ phế thải ra khỏi công trình
- Đối với các công trình tháo dỡ nhà cũ sử dụng: máy xúc mini, búa máy cá nhân, khoan cá nhân,
máy cắt tay, máy cắt bàn, búa tạ, … và vận chuyển phế thải bằng xe cải tiến, xe tải các loại, … tuỳ
theo điều kiện thực tế
- Đối với các công trình cải tạo: cắt phá theo yêu cầu của chủ đầu tư
- HCC có thể nhận thi công giải phóng mặt bằng trong các khu dân cư chật hẹp!
* 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, chat internet (YM)
* 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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