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C«ng ty TNHH x©y dùng d©n dông hïng anh hcc 

®éi x©y dùng nhµ ë d©n dông hcc 
 

Head-off.: No. 68 - 296 Alley, Minh Khai Str. - Hoang Mai Dist. - Ha Noi - Vietnam 
Tel: +84 4 39948745 - Hotline 0904365883 

E-mail: xaydunghcc@fpt.vn 

 Website: www.xaydunghcc.com   

 

   

KÝnh göi 
 

Quý:  Kh¸ch hµng  Nguån: T¶i file PDF tõ Website 

B¸o gi¸ chung:  Ph¬ng thøc Ðp cäc bª t«ng ¸p dông : tõ ngµy 1/ 8/2012 

 

 
Phương thức nhận thầu ép cọc bê tông cốt thép tiết diện cọc nhỏ 
 
*   Đơn giá: từ 200.000 đ / m 
*   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 vật tư và công việc nằm trong đơn giá: 
-   Máy ép thuỷ lực dùng điện 3 pha hoặc dầu. Ép neo tĩnh 
-   Tải trọng ép ± 35 tấn/ đầu cọc 
-   Cọc bê tông cốt thép mác 250 #, tiết diện cọc 200 x 200 mm. Mỗi tổ hợp dài từ 2000 - 3000 mm. Cốt 
thép gồm 4 D 14, thép đai D 6 a 250. Thép bản mã nối cọc 4 mm và que hàn loại phổ thông 
-   Đã bao gồm toàn bộ chi phí dựng máy, công ép, cọc và vận chuyển đến chân công trình 
-   Áp dụng cho các công trình có khối lượng ép từ 250 m trở lên và đường ngõ xe tải 2500 kg có thể ra 
vào được 
*   Ghi chú: 
-   Đơn giá trên không bao gồm: đào móng, cừ các loại, khoan dẫn, phá đầu cọc, tiền điện và chi phí 
vận chuyển vào ngõ nhỏ 
-   Với khối lượng nhỏ hơn 250 m, HCC sẽ bóc tách chi phí dựng máy và chi phí cọc ép 
-   HCC không thi công các công trình giao khoán nhân công ép cọc 
-   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, 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 

 

C«ng ty x©y dùng hïng anh hcc 
Gi¸m ®èc 

 
 
 
 
 

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¶!  


