
Đơn vị FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

 Nhà phố, văn 

phòng, khách sạn 

 Biệt thự, nhà hàng, 

quán cà phê 
 Trang trí sân vườn  Trang trí nội thất 

1 <100 m2
 12,000,000 đ/công 

trình 

 15,000,000 đ/công 

trình 
 80,000 đ/m2  120,000 đ/m2 

2 100m2 - 200m2  100,000 đ/m2  120,000 đ/m2  60,000 đ/m2  100,000 đ/m2 

3 200m2 - 400m2  80,000 đ/m2  100,000 đ/m2  50,000 đ/m2  80,000 đ/m2 

4 >500 m2  60,000 đ/m2  80,000 đ/m2  40,000 đ/m2  60,000 đ/m2 

Lưu ý: Diện tích xây dựng được xác định như sau:

- Phần diện tích có mái che:                             Tính 100% diện tích.

- Phần diện tích không có mái che:                   Tính 70% diện tích.

- Phần mái đúc:                                              Tính 50% diện tích.

1.Hồ sơ xin phép xây dựng

- Đầy đủ hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định (không bao gồm thủ tục đi xin phép xây dựng)

2.Hồ sơ phối cảnh 3D

- Phối cảnh ba chiều mặt tiền

3.Hồ sơ kiến trúc

+ Mặt bằng kỹ thuật các tầng.

+ Các mặt đứng triển khai.


+ Các mặt cắt kỹ thuật thi công.

4.Hồ sơ kiến trúc mở rộng

+ Mặt bằng trần

+ Mặt bằng lát sàn


+ Mặt bằng bố trí đồ nội thất

5.Hồ sơ nội thất

+ Trang trí nội thất, ánh sáng, vật liệu, màu sắc toàn nhà.

6.Hồ sơ nội thất triển khai

+ Triển khai chi tiết các thiết bị nội thất.

+ Triển khai các chi tiết trang trí tường, vườn cảnh…

7.Hồ sơ chi tiết cấu tạo

 Loại công trình 

TT Diện tích xây dựng
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+ Thang, ban công, vệ sinh, cửa và các các chi tiết khác của công trình.

8.Hồ sơ kết cấu

+ Mặt bằng chi tiết móng, bể phốt

+ Mặt bằng dầm sàn, cột các tầng

+ Chi tiết cầu thang, chi tiết cột, chi tiết dầm.

+ Các bản thống kê thép

9.Hồ sơ thiết kế kỹ thuật M&E

+ Bố trí điện công trình.

+ Cấp thoát nước công trình.

+ Hệ thống thông tin liên lạc

+ Hệ thống chống sét

+ Hệ thống camera an ninh

10.Phần thiết kế cảnh quan sân vườn

+ Thiết kế cổng tường rào, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

+ Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ.

+ Đèn trang trí, chi tiết phụ trợ khác

11.Dự toán chi tiết và tổng dự toán xây dựng

+ Bóc tách, liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục thi công công trình.

12. Giám sát tác giả

+ Đảm bảo xem xét việc thi công xây lắp đúng thiết kế.

+ Giúp chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất.

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ

Thanh Hóa, ngày ….. tháng ….. năm …...


