
127/97 Ni Sư Huỳnh Liên P10, Q.TB, TP.HCM

Tel: 0919 261 798 Ngày ( date) : 11/ 07/ 2022

Fax: (08) 39747052 Mã số ( N.o):  ……

Email: ducviet@gwall.vn

Mã số thuế ( Tax code):

Địa chỉ (Adress):  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ

 Đơn vị

 tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

( N.o) (Name of product, service) ( unit) ( Quantity)( Unit price) Amount

m2 1,184       _  Liên hệ  

1     Trụ chính:   Thép mạ  kẽm hộp 75 dày 1.4mm
2     Thanh băng:thép  mạ  kẽm ống 42  dày 1.2   mm
3     Kèo vòm mái đầu hồi : Thép mạ kẽm ống 60 dày 1.2mm
4     Kèo vòm mái nội bộ : Thép mạ kẽm ống 42 dày 1.2mm
5     Thanh chống nóc: Thép mạ kẽm ống 42 dày 1.2 mm

6     

Thanh chống chéo nội bộ vòm: Thép mạ kẽm ống 27  

dày 1.2mm
7     Giằng chéo góc : thép mạ kẽm ống 42  dày 1.2 mm
8     thanh dọc vòm  mái :thép hộp mạ kẽm 40 dày 1.2mm
9     Móng trụ sắt V8 hoặc thép hộp 75 vuông.

10  Màng Nylon (israel) dày 150micro
11  Lưới bao che 32mesh (Đài loan)
12  Lưới nóc 18mesh 
13  máng xối khổ 500 dày 0.8mm
14  Nẹp lò xo, lò xo.
15  ống thoát nước từ máng xối xuống mặt đất.
16  Xi măng, cát, đá, ốc vít, đá cắt,…
17  Công thợ hoàn thành công trình

m2 1,184        _  Liên hệ  

1     Bạt nền vải địa m2 1,184        

2     Ghim bạt nền cái 1,184        

3     Công trải bạt nền công 5               

m2 1,184        _  Liên hệ  

1     Bơm 1hp ewara đầu inox cái 1               

2     Tủ điện điều khiển tưới cái 1               

3     Bộ lọc đĩa 1,5" cái 1               

4     Bộ châm phân bón venturi israel cái 2               

5     Đầu nhỏ giọt capinet israel 80 cm cái 2,400        

6     Vật tư đường ống nhỏ giọt 

7     Vật tư đường ống dẫn nước 

8     Bồn chứa 2000l cái 1               

9     Bồn chứa phân bón 300l cái 2               

10  Công lắp đặt CT 1               

11  Vận chuyển chuyến 1               

 

Bảng kê vật tư và báo giá xây dựng nhà màng trồng dưa lưới.
 Tên khách hàng ( Name os customer):  

 Nhà Kính 2 mái hở cố định 

Hệ thống tưới nhỏ giọt 

Trải bạt nền vải địa 

Vật tư, công trải bạt nền

 Vật tư hệ thống nhỏ giọt 

 Thông số vật tư nhà màng. Máng xối tạo độ dốc 

1,5%. Trường hợp mặt bằng bằng phẳng không có 

độ dốc thì chiều cao cột tới máng xối sẽ thay đổi 

phù hợp với thực tế mặt bằng để tạo độ dốc cho 

máng xối.



HT 1                _  Liên hệ  

LH

LH

LH

Thời gian thi công :  (  30 ngày) làm việc, không tính  mưa gió, ngày lễ, chủ nhật (sau khi đã bàn giao mặt bằng thi công)

Tất cả các sản phẩm được sử dụng mạ Zn 

                   Đại diện chủ đầu tư                                                                      Tp.HCM,  ngày  11 tháng 07 năm 2022
     Người lập

   Bảng dự toán khối lượng trên ứng với thiết kế khu nhà kính diện tích 1184m2,

Tổng 

 Hệ thống IOT điều khiển hệ thống qua Smartphone 

Đặt cọc 40% giá trị đơn hàng khi kí hợp đồng ,40% khi tập kết vật tư sắt thép và nhân công , thanh toán 10% khi lên hết phần khung 

và 10% còn lại sau khi nghiệm thu.

10% VAT

Tổng tiền sau thuế 




