CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẾ GIỚI THỂ THAO
33 NV20A KĐT Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Phụ trách: Phạm Khắc Tấn
Phone: 0904795885 - Email: phamtan@sanconhantao.com.vn

https://sanconhantao.com.vn

Thế Giới Thể Thao chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Thế Giới Thể Thao là đơn vị chuyên nghiệp trong Phân Phối cỏ nhân tạo chất lượng cao và các dịch vụ nâng cao hiệu quả kinh doanh sân cỏ nhân tạo.
Công việc chúng tôi làm tốt nhất là mang lại sự hiệu quả cho khách hàng ).

DỰ TOÁN SÂN CỎ NHÂN TẠO
Thông tin khách hàng :

Yêu cầu dự án :

Khách hàng

Diện tích thi công

Điện thoại

Chiều dài

105

0 Chiều rộng

65

Email

1 sân 11

6,825

Địa chỉ
Chi phí cỏ nhân tạo
Chỉ tiêu

Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3

Cỏ nhân tạo sân bóng

VFA581666D3

VFA381380D3

VFA581688D2

Cỏ nhân tạo hãng AVG

Cỏ nhân tạo hãng AVG

Cỏ nhân tạo hãng AVG

5/8 inch

3/8 inch

5/8 inch

160 mũi/1m

130 mũi/1m

160 mũi/1m

6600

8000

8800

10.080 mũi/ m2

13.650 mũi/ m2

10.080mũi/ m2

3 năm

4 năm

4 năm

4-5 năm

5-6 năm

6-7 năm

Đơn giá

104,000

141,000

122,000

Thành tiền

709,800,000

962,325,000

832,650,000

Nhà cung cấp
Khoảng cách 2 dòng cỏ
Số mũi kim
Dtex
Số mũi kim/ m2
Thời gian bảo hành
Thời gian sử dụng tốt

Chi phí thi công

Ghi chú

Lưu ý: Thời gian sử dụng 6-7
năm dựa trên trải nghiệm những
sân bóng do chúng tôi đã thi
công, tần suất sử dụng 67h/Ngày.

Stt

Sản phẩm/Dịch vụ

Chi phí nhân công thi
2
công cỏ

3 Keo dán
4 Bạt dán
5 Hạt cao su
Cát đen
6 Vận chuyển

Đặc điểm
-

Trải cỏ, chỉnh cỏ
Dán liên kết cỏ, dán line trắng cỏ
Trải cát
Trải hạt cao su

Keo dán chuyên dụng BUGJO A100 15 kg/thùng
Bạt dán mối cỏ
Hạt cao su 5kg/m2
Cát đen đã sàng sạch
Vận chuyển cỏ, hạt cao su và các
vật tư khác
Tổng cộng

Đơn vị

Số lượng

m2

6,825

Thùng

28

Md
KG

1,752
34,125

m3

205

Chuyến

Đơn giá

13,000

Thành tiền

Ghi chú

Chi phí này chủ đầu tư trực tiếp
88,725,000 thanh toán cho đội thi công

1,200,000

33,600,000

5,000
4,700

8,758,750
160,387,500
Khách hàng tự cung cấp tại địa
phương cho tiết kiệm

1

-

Khách tự trả cho nhà xe

291,471,250
Hệ thống chiếu sáng

7

9

10

Cột đèn chiếu sáng

Đèn chiếu sáng

Hoàn thiện thống dây
điện trong sân.

-

Cột thép gia công tam giác
Ống thép phi 76, dày 1.8mm
Mặt bích dày 12mm
Chi tiết xem trong thiết kế

- Đèn LED 200W
' Công suất: 200W
 Điện áp 180-240V,
tần số 50 Hz
 Nhiệt độ: -20°C…65°C
 Hiệu suất PQ: 100lm/W  Lumen:
200.000lumen.  Chất liệu: Nhôm,
IP: 65
 Màu sắc: 5000k
 Tuổi thọ: 50,000h  Chip Philips
Xuất sứ Trung Quốc
Bao gồm:
+ Thi công hoàn thiện hệ thống
điện: đi dây, lắp giá đèn, lắp đèn,
đấu nối tủ.
+ Vật tư: cáp đồng 2x6 + dây lên
cột 2x2.5 + Aptomat 63A 1P + tủ
điện
Tổng cộng

Cột

bộ

Trọn bộ

-

14

2,000,000

KH thuê bên điện lực ở địa
phương cung cấp cho tiết kiệm
(Khuyến nghị)

28,000,000

-

28,000,000

KH thuê bên điện lực ở địa
phương cung cấp cho tiết kiệm
(Khuyến nghị)

Lưới quây sân bóng, khung thành và lưới khung thành
11 Khung thành 11 người
12 Lưới cầu môn 11 người
Lưới chắn bóng xung
13
quanh sân cao 3m
Lưới chắn bóng xung
quanh sân cao 5m
14 Cáp

Cầu môn tiêu chuẩn, dùng ống D76
và D42(3,6x2x1m)
Lưới khung thành 4li, hàng xuất
khẩu, chống tia UV
Lưới PE 3 ly xanh ngọc thường, cao
3m ở trên, kích thước mắt lưới
13x13.
Lưới PE 2.7 ly xanh ngọc thường,
cao 5m ở trên, kích thước mắt lưới
13x13.
Cáp 6 bọc nhựa, đi 3 đường quanh
sân.

1

-

Bộ

1

1,500,000

1,500,000

m2

1,044

9,000

9,396,000

1,740

8,000

13,920,000

m

1,122

6,000

6,732,000

15 Tăng Đơ-ốc xiết

Tăng 12, ốc xiết cáp 6

Bộ

1

450,000

16 Nhân công thi công lưới

Nhân công hoàn thiện hệ thống lưới
chắn bóng xung quanh

sân

1

2,500,000

17 Cổng ra vào

Kích thước 1x2m, khung thép mạ
kẽm, lưới B40

Cái

1

1,063,769,250

KH có thể đặt hoặc TGTT cung
cấp

450,000 KH có thể tự mua tại địa phương
2,500,000
KH tự gia công tại địa phương
cho tiết kiệm

Tổng cộng
Tổng chi phí theo phương án 1

KH tự gia công tại địa phương
cho tiết kiệm

Bộ

34,498,000
Tổng chi phí theo phương án 2

Tổng chi phí theo phương án 3

1,316,294,250

Ghi chú:
- Dự toán trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, đã báo chi phí vận chuyển.
- Đèn bảo hành 36 tháng (trọn bộ), đổi mới trong vòng 6 tháng
- Lưới bảo hành độ mục tự nhiên 12 tháng.
- Kế hoạch thanh toán
+ Thanh toán tạm ứng: 30% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng
+ Thanh toán lần 1
: 60% giá trị hợp đồng sau khi TGTT chuyển toàn bộ cỏ đến công trường
+ Thanh toán lần cuối :Thanh toán phần còn lại sẽ được thực hiện sau khi hai bên ký hồ sơ quyết toán

Báo giá này có thời hạn từ ngày: ………. Đến ngày:………………
Điều khoản thanh toán: …………..
Báo giá lập ngày:13/04/2021

1,186,619,250

