
TỔNG CÔNG TY XI MẢNG VIỆT NAM 
CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

t Số: 2 3 2 3  /XMTĐ-KH
V/v tham gia thư yêu cầu chào giá rút gọn thực hiện 

công việc “Đục, vệ sinh xi măng đóng tảng, bản dính 
máy móc thiết bị, gầm băng tải, sàn toàn bộ nhà nghiền 
cho công đoạn Xi măng, Nhà máy Xi măng Tam Điệp”

Kính gửi:
- Công ty TNHH Lắp máy Sơn Hào;
- Công ty TNHH xây lắp Bỉm Sơn;
- Công ty TNHH dịch vụ Vận tải và xếp dỡ Nam Sơn;
- Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TM Hiếu Kiên.

- Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2022;

- Căn cứ Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa & Dịch vụ của Công ty Xi măng 
Vicem Tam Điệp ban hành theo Qưyết định sổ 431/QĐ-XMTĐ ngày 26/01/2022;

- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-X.XM ngày 20/7/2022 của Xưởng X ỉ măng đã được 
Ban Tông Giám đốc Công ty chấp thuận;

- Căn cứ Quyết định sổ 2220/QĐ-XMTĐ ngày 09/9/2022 của Tỏng Giảm đốc 
công ty vê việc phê duyệt dự toán “Đục, vệ sinh xỉ măng đóng tảng, bám dính máy móc 
thiêt bị, gầm băng tải, sàn toàn bộ nhà nghiền cho công đoạn X i măng, Nhà máy Xỉ 
măng Tam Điệp".

- Căn cứ Quyết định sổ 2221/QĐ-XMTĐ ngày 09/9/2022 của Tổng Giảm đốc 
cóng ty vê việc phê duyệt phương án chào giả rút gọn lực chọn đơn vị thực hiện “Đục, 
vệ sinh xi măng đóng tảng, bám dính máy móc thiết bị, gầm băng tải, sàn toàn bộ nhà 
nghiên cho công đoạn Xi măng, Nhà máy Xỉ măng Tam Điệp

Hiện nay, Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp có nhu cầu triển khai công việc 
“Đục, vệ sinh xi măng đóng tảng, bám dính máy móc thiết bị, gầm băng tải, sàn toàn bộ 
nhà nghiên cho công đoạn Xi măng, Nhà máy Xi măng Tam Điệp”- Nhà máy Xi măng 
Tam Điệp, với các nội dung yêu cầu cụ thể sau:

1. Đơn vị tham gia thư yêu cầu chào giá rút gọn phải nộp đầy đủ hồ sơ năng lực, 
kinh nghiệm... (có ít nhát 01 họp đồng đã xây lắp, sửa chữa và bảo dưỡng vệ sinh công 
nghiệp các công trĩnh công nghiệp hoặc tương đương; bảo cáo tài chính năm gần nhất; 
bản sao đóng dẩu Công ty).

2. Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện công việc mà đơn vị tham gia: 20 
ngày (kể từ ngày ký họp đồng).

3. Lập bảng tông họp thư chào giá cho các công việc theo khối lượng gửi kèm 
(đơn giá bao gôm tât cả các bước công việc đê hoàn thành khôi lượng công việc trên 
như: Dụng cụ, vật tư, máy móc thiết bị của B; vệ sinh; kéo điện thi công...).

BIÉU MẢƯ GIÁ DỤ CHÀO

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Tam Điệp, ngày ĩ. 1 tháng 9 năm 2022
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STT Tên công việc Đon
vị

Số
lượng Đơn giá Thành tiền

(3x4) Ghi chú

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2

Cộng trước thuế:

Tiền thuế VAT 8%; (10%):

Tông cộng sau thuế:

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CÁP
(kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

BIÉƯ MẢU BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT

STT Nội dung, công việc, tên vật 
tu

Đon
vị

tính

Số
lượng Đơn giá

Thành
tiền

(5x6)

Ghi
chú

(ỉ) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
1

2

Cộng trước thuế:

Tiên thuê VAT 8%; (10%):

Tổng cộng sau thuế:

Băng ch ữ  : ..................................................

4. Yêu câu chung của Hồ sơ chào giá
4.1. Hồ sơ chào giá gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao, được đóng thành quyển, đánh 

so trang theo thứ tự, có đây đủ giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận 
năng lực (nếu có) được cấp phép theo quy định của phap luật, quyết 'định thành lập hoặc 
tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao công chung cua 
cơ quan Nhà nước có thấm quyền).

4.2. Trong hồ sơ chào giá phải có đầy đủ thông tin: Tên Công ty, địa chỉ, số điện 
thoại, sô fax của của đơn vị tham gia. Ngoài bìa ghi rõ hồ sơ chào giá: Hạng mục đơn 
vị tham gia sửa chừa, lắp đặt cho Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.

- Thư chào giá (Mầu số 01);
- Bản cam kết thực hiện công việc (Mầu số 02);
- Giấy ủy quyền (nếu có) theo (Mầu số 3);
5. Yêu cầu về Hồ sơ chào giá.

x " Thời gian thực hiện nêu trong thư chào giá phải đáp ứng yêu cầu nêu trong thư 
yêu cầu;

- Giá chào ghi trong thư phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ. Không chào, đề



xuât các giá khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện cho bên mời yêu cầu chào giá’
- Đồng tiền trong bản thư chào giá: Đồng tiền Việt Nam (VNĐ).
- Hình thức hợp đồng: Họp đồng trọn gói.
- Tiến độ thực hiện công việc: 20 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực);
- Thanh toán bằng hình thức: Chuyển khoản, đồng tiền thanh toán là đồng Việt 

Nam (VNĐ).
_ - Thòi gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngàyẨj?./.^../2022 (đóng 

mở hồ sơ chào giá).
- Thòi gian phát hành thư yêu cầu ngày^iL/iL/2022.
- Thòi gian chuẩn bị hồ sơ chào giá: 04 ngày kể từ ngày đơn vị tham gia lập hồ 

sơ chào giá nhận được thư yêu câu của Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
6. Phạm vi ỵêu cầu: Theo Quyết định số Jt'X%0 /QĐ-XMTĐ ngày &ỊỊ /4 ./2022 

của Tông Giám đôc Công tỵ vê việc phê duyệt dự toán “Đục, vệ sinh xi măng đóng 
táng, bám dính máy móc thiêt bị, gâm băng tải, sàn toàn bộ nhà nghiền cho công đoạn 
Xi măng, Nhà máy Xi măng Tam Điệp”.

7. Tiêu chuân đánh giá
- Phương pháp đánh giá: Giá thấp nhất

STT
Tiêu chuần và Nội dung đánh giá

Mức đô 
đáp ứngTiêu

chuẩn Nội dung đánh giá

1 Phạm vi 
cung cấp

Chào đẩy đủ theo phạm vi khối lượng và các bước công 
việc đề ra. Đạt

Trái điêu kiên trên Không đat

2 Phương án
Đê xuât phương án, biện pháp thi công, biện pháp an toàn, 
cho  hạng  m ục m à đơn vị tham  gia sử a  chừa. Đạt
Trái điêu kiên trên Không đat

3 Chất lượng
Cam kêt có đủ năng lực, kinh nghiệm đế sửa cho các hạng 
mục mà đơn vị tham gia (Mầu số 02). Đạt
Trái điêu kiên trên Không đat

4 Thời gian 
thưc hiên

Cam kết thực hiện theo tiến độ sửa chữa. Đat
Trái điều kiên trên Không đat

5 Thanh toán
Thanh toán trong vòng 60 ngày kế từ ngày ký biên bản 
nghiệm thu đưa vào sử dụng và HS thanh quyết. Đạt

Ngăn hon thời gian nêu trên Không đat
6 Hiệu lực hồ 

sơ chào giá
Bản chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 30 ngày Đat
Trái điêu kiên trên Không đat

7 Địa điêm 
thưc hiên

Tại Nhà máy Xi măng Vicem Tam Điệp Đat
Trái điêu kiên trên Không đat

8 KÉT
LUẬN

Hổ sơ chào giá cua nhà cung cấp dịch vụ phải đạt tất cả 
các tiêu chí đánh giá trên thì mới được coi là đạt yêu cầu 
và được xem xét đánh giá tiếp ớ mặt giá cả

Đạt

Hô sơ chào giá của nhà cung cấp dịch vụ sẽ bị loại nếu chỉ 1 
trong các tiêu chuẩn đánh giá nêu trên bị đánh giá không đat Không đạt



Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính họp lệ của HS chào giá.
1.1. Kiêm tra bản thư chào giá.
a) Kiếm tra số lượng bản gốc;
1.2. Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của HS chào giá.
Bản thư chào giá của nhà thầu được đánh giá là họp lệ khi đáp ứng đầy đủ các 

nội dung sau đây:

a) Có bản gôc thư chào giá kèm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Quyêt định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp 
(bản sao công chứng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

b) Có thư chào giá giá theo Mầu số 01 được đại diện họp pháp của đơn vị tham 
gia ký tên, đóng dấu (nếu có), được gửi đến Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp theo 
đúng thời hạn yêu câu của thư yêu cầu chào giá;

c) Thời gian có hiệu lực của thư chào giá đáp ứng của thư yêu cầu chào giá;
Đơn vị tham gia có bản chào họp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực, 

kinh nghiệm.
Mục 2. Tiêu chuấn đánh giá về năng lục và kinh nghiệm
Nhà thâu phải có bản cam kết theo Mầu số 02— Biểu mẫu để cam kết đơn vị tham 

gia có đủ năng lực, kinh nghiệm khi đáp úng được các yêu cầu tại mục 1 thư yêu cầu.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Sử dụng tiêu chí “Đạt”; “Không đạt”. HSCG được đánh giá là “Đạt” theo yêu 

câu mục 2 thư yêu cầu.
Mục 4. Xác định giá chào
Cách xác định giá chào thấp hon hoặc bàng phương án sửa chữa, lắp đặt của bên 

mời chào giá:
Bước 1: Xác định giá chào;
Bước 2: Xác định giá chào sau giảm giá (nếu có);
7. Triển khai lựa chọn:
- Triên khai lựa chọn dịch vụ thuê ngoài theo hình thức chào giá rút gọn lựa chọn 

đơn vị thưc hiện theo Khoản 2, Điều 13 của Quy chế Quản lý mua sắm hành hóa và 
dịch vụ, với nguyên tác thực hiện như sau: Lập thư yêu cầu mời chào giá, gửi (phát 
hành) thư yêu câu mời chào giá cho đơn vị tham gia được lựa chọn, đánh giá HS chào 
giá của Nhà thâu, thương thảo nội dung đề xuất, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết 
quả lựa chọn đơn vị tham gia, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

- Khi xây dựng thư yêu cầu mời chào giá phải đảm bảo việc lựa chọn đơn vị thực 
hiện vê kỳ thuật, khôi lượng và các bước công việc của hồ sơ đã được phê duyệt tại 
Quyêt định sô ẬIẲÕ /ỌĐ-XMTĐ n g à y ^  /0  /2022 đề ra, đơn yị tham gia phải đáp ứng 
đây đủ năng lực, kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt bảo dưỡng thiết bị đảm bảo chất lượng 
và hiệu quả.

8. Thời hạn nộp Hồ sơ chào giá.
Nhà thâu chào giá bỏ vào phong bì có dán niêm phong và gửi đến Công ty Xi 

măng Vicem Tam Điệp trước G£.. h .fồ \  ngày41- tháng .ã. năm 2022.
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9. Phạm vi cung câp đôi với gới dịch vụ: Thông tin trong bảng phạm vi cung cấp 
dịch vụ là cơ sở đê nhà cung cấp lập bảng chào giá được mô tả theo bảng kèm theo.

Vì vậy, bằng văn bản này Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đề nghị Quý Công 
ty, lập hô sơ đê xuât trên cơ sở yêu câu kỳ thuật và khối lượng xây dựng, sửa chữa, lắp 
đặt “Đục, vệ sinh xi măng đóng tảng, bám dính máy móc thiết bị, gầm băng tải, sàn toàn 
bộ nhà nghiền cho công đoạn Xi măng, Nhà máy Xi măng Tam Điệp”.

Rất mong nhận được sự quan tâm họp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phó TGĐ (để chỉ đạo);
- Tổ xét giá (để thực hiện);
- Website: Vicemtamdiep.coni.vn;
- Lưu: VT, KH. ịr->
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THƯ CHÀO G IÁ (l)

Ngày:____[ghi ngày tháng năm ký thư (đơn) đề xuất giá]

Tên gói sửa chừa, lắp đặt:_____[ghi tên gói sửa chữay.

Tên dự án:_____ [ghi tên dự án].

Kính gửi: Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

Sau khi nghiên cứu Thư yêu cầu và các văn bản sửa đổi thư yêu cầu số í Ghi sổ
của văn ban sửa đôi, nêu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[Ghi tên nhà
thâu],có địa chỉ tại [Ghi địa chi của nhà thầu] cam kết thực hiện gói sửa chừa, lắp 
đặt [ghi tên gói sưa chữa] theo đúng yêu cầu của Thư yêu cầu với tổng số tiền là

í Ghi giá trị băng sô, băng chữ và đông tiên] cùng với biểu giá kèm theo.
Thời gian thực hiện họp đông là_____[Ghi thời gian đế thực hiện xong tất cả nội

dung công việc theo vèu cầu của gói sửa chữa].
Chúng tôi cam kết:
1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ chào giá giá này với tư cách là đơn vị thực hiện 

chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng 

phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định vê bảo đảm cạnh tranh trong chào giá.
4. Không thực hiện hành vi bị cấm trong chào giá khi tham dự sửa chữa này.
5. Nhùng thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất giá là trung thực.
Hô sơ đê xuất này có hiệu lực trong thời gian____ngày, kể từ ngày____ tháng

____năm____ .
Đại diện họp pháp của nhà thầu

[ Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mầu số 01
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Mẩu số 02

BẢN CAM KẾT

Ngày:________ [Điên ngà}’ tháng năm ký cam kết]

Tên gói sửa chữa, lắp đặt: [ghi tên gói sửa chữa].

Tên dự án:_____[ghi tên dự án].

Kính gửi: Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

Sau khi nghiên cứu Thư yêu cầu, văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số [Ghi sổ 
của văn bản sửa đôi, nếu có] và các tài liệu đính kèm thư yêu cầu của Công ty xi măng
Vicem Tam Điệp phát hành, chúng tôi,____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại
_______[Ghi địa chỉ cua nhà thâuJCảm kêt có đủ năng lực, kinh nghiệm để sửa chữa,
lăp đặt theo yêu cầu của Quý công ty.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu 
trong bản cam kết này.

Đại diện họp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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GIÁY ỦY Q U Y ỀN (l)

Hôm nay, ngày____ tháng____ năm _____, tạ i____

Tôi là _ [Ghi tên, sổ CMND hoặc sổ hộ chiếu, chức danh cm  ngicời đại diện theo pháp 
luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của _ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại _ 
[Ghi địa chi của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho [Ghi tên, sổ CMND hoặc sổ hộ 
chiêu, chức danh của người được ủy quyên] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình 
tham gia đề xuất giá gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án] do _ [Ghi tên 
bên mời chào giá] tổ chức:

- Kỷ thư đề xuất giá;

- Ký các văn bản, tài liệu đê giao dịch với bên mời chào giá Irong quá trình tham dự đề 
xuât giá, kê cả văn bản đê nghị làm rõ hồ sơ yêu câu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề 
xuất giá;

- Tham gia quá trình thương thao, hoàn thiện hợp đồng;

- Kỷ đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Kỷ kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] n>

Người được ủy quyên nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với
tư cách là đại diện họp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu].____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách
nhiệm hoàn toàn vê những công việc do___ [Ghi tên người được ủy quyền] ửlực hiện trong
phạm vi ủy quyền.

Giây ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày___ đến ngày____ (3). Giấy ủy quyền này được
lập thành___ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ____ bản. người được ủy
quyền giữ___ bản.

Nguòi đirọ’c ủy quyền Ngưòi ủy quyền

[Ghi tên, chút danh ký tên và đóng dấu (nếu có)] [Ghi tên nguừi đại diện theo pháp luật cùa nhà thầu,
chÍK danh, ký tên và đóng dấu]

Glíi chú:
(1) Trường hợp uy quyển thì bản gốc giấy ủy quyền phủi được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn 

đê xuât giá. Việc ủy quyên của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám 
đôc chi nhảnh, người đứng đâu văn phòng đại diện cm  nhà thầu để thay mặt cho ngiỉời đại diện theo 
pháp luật của nhà thâu thcc hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu 
trong trường hợp được ủy quyên có thê là dầu của nhà thâu hoặc dấu cùa đon vị mà cá nhân liên quan 
được ủy quyên. Ngiarì được uy quyên không được tiêp tục ủy quyền cho ngicời khác.

(2) Phạm vi uy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu irên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngity hết hiệu lực của giấy uy quyền phù hợp với quá trình tham gia 
để xuất giả.

Mẩu số 03
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BẢNG KHÓI LƯỢNG
Công trình: Nhà máy Xi măng Tam Điệp 
Hạng mục: 471AC01;541, 521, 551, 224

Phần việc: Đục, vệ sinh xi măng đóng tảng, bám dính máy móc thiết bị, 
gâm băng tải, sàn toàn bộ nhà nghiền cho công đoạn Xi măng, Nhà máy 
Xi măng Tam Điệp

A. Bảng tông họp nội dung công việc, phạm vi cung cấp dịch vụ

TT Nội dung công viêc tên quy cách, chủng loại vật tư Đơn
vị

Khối
Iưọng

Ghi
chú

I
Hạng mục chi tiêt 1: Đục, vệ sinh xi măng đóng tảng bám 
dính máy móc thiêt bị, gầm băng tải, sàn toàn bộ nhà 
nghiền

A Phân Bên B thưe hiên----------- ------------ *_ •& Chi phí vật tu
1 Dây khí Mét 200,0
2 Bát đánh rỉ Cái 30,0
3 Chôi thanh hao Kg 200,0* Chi phí nhân công

1

Đục bê tông vệ sinh khu vực băng tái 521BC01 bao gồm:
- Đuôi băng tái: 1,5m X 3m X 0,3m
- Dưới gầm các con lăn làm sạch: 1,5m X 0,5m X 0,2m ( 
bao gồm 25 điểm con lăn làm sạch)
- Đâu cửa đổ băng tải: 1,5m X 1 m X 0,3m

M3 5,55

2

Đục bê tông vệ sinh khu vực băng tải 521BC03 bao gồm:
- Đuôi băng tải: 1,5m X 3m X 0.3m
- Dưới gầm các con lăn làm sạch: 1,5m X 0,5m X 0,2m ( 
bao gồm 30 điểm con lăn làm sạch)
- Đầu cửa đổ băng tải: 1,5m X 1 m X 0,3m

M3 6,30

3 Đục bê tông tiêp giáp giữa 02 silo Clinker 481 SI01 và 
481SI02 (3m X 2,5m X 0,5m) M3 3,8

4 Đục bê tông dưới gầm sàn băng tải 521BCO1,03 chồ tiếp 
giáp với 02 silo Clinker (2,5m X 3m X 1 m) M3 7,5

5

Đục bê tông vệ sinh khu vực băng tải 521BC04 bao gồm:
- Đuôi băng tải. gâm cấp liệu rung 521FV01 3,5m X 2m X 
l,2m
- Dưới gầm các con lăn làm sạch: lm X 0,8m X 0,2 ( bao 
gồm 15 điểm con lăn làm sạch)
- Đâu cửa đổ băng tải và phần dưới đất 3m X 2,5m X 1,2m

M3 19,8

6 Đục bê tông và vệ sinh quanh khu vực băng tải 541BC13 
dở bỏ không sử dụng (4m X 3,2m X 1,3m) M3 15,36

7
Đục bê tông, dọn vệ sinh cục bê tông đóng tảng quanh khu 
vực phễu 521FY 01 bao gồm xung quanh tong nhà phễu 
khu vực bên ngoài phễu 521 (7,6m X 7m X lm)

M3 42,6



10

8
Đục bê tông, vệ sinh quanh khu vực băng tải 521 BC05 bao 
gôm toàn bộ gâm băng tải, dọc 02 bên hành lang băng tải 
(43m X 3m X 0,2m)

M3 25,8

9 Đục bê tông và dọn vệ sinh xung quanh quạt và lọc bụi 
521BF31 và 521BF32 (3m X 3m X 0,2m) M3 1,8

10 Đục bê tông chân gầu 521 BE01,02 sàn gầu các cửa thăm 
gầu, đỉnh nhà gầu nâng (6,7m x8m x0,l)x  tổng 04 sàn M3 21,440

11 Đục bê tông và dọn vệ sinh xung quanh khu vực băng tải 
521BC 06 và sàn lọc bụi 521BF36 (25m X 2,9m X 0,3m) M3 21,750

12 Đục bê tông và dọn vệ sinh sàn lọc bụi 521BF34 (6,7m X 
8m X 0,2m) M3 10,720

13 Đục và vệ sinh khu vực băng tải 224BC06 và khu vực băng 
tải 224BC08 (1,2m X 1 Om X 0.5m) M3 6,000

14 Đục bê tông và vệ sinh xung quanh băng cân 541WF01. ( 
2mx l,5mx 0,3) M3 0,900

15 Đục bê tông và vệ sinh xung quanh băng cân 541WF02 ( 
2m X 1,5m X 0,3) M3 0,900

16 Đục bê tông và vệ sinh xung quanh băng cân 541WF 03( 
2mx l,5mx0,3) M3 0,900

17 Đục bê tông vệ sinh xung quanh lọc bụi 541BF34,35,01 
(2,5m X 2,5 x0,2)x 02 cái M3 2,500

18 Đục bê tông từ mét sàn cân đosimats dọc theo lan can đến 
mét lọc bụi 541BF35 (1,5m X 15m X 0,1) M3 2,250

19 Đục vệ sinh dọc các vít tải 541SC31, 541SC21 ( 1 Om X 1 m 
X 0,5) X 02 vít M3 9,0

20
Đục bê tông gầu nâng 541 BEO 1 bao gồm;
- Chân gầu nâng ( 6,7m X 6m  X 0,4m)
- Sàn đỉnh gầu, cửa thăm gầu nâng (2m  X 1,5m X 0,2)

M3 16,7

21 Đục bê tông sàn quat công nghê 541FN03 ( 3m X 2,5m X 
0.15) M3 0,2

22 sàn lọc bụi 541BF37. van quat 541LD02. (3m X 3m X 
0,2m) M3 1,8

23

Đục bê tông gầu nâng 541BE02 bao gồm;
- Chân gâu nâng ( 6,7m X 4,9 m X 0,4m)
- Sàn đỉnh gầu. cửa thăm gầu nâng dọc máng khí động, sàn 

ông gió (4m X 1,5m X 0,2)

M3 14,3

24
Đục bê tông các sàn lọc bụi Filtax, sàn két cân 
541BIO 1,02,03.04, sàn lọc bụi 541BF36, sàn vít tải 
541SC21. (Từ mép sàn vào 1,5 mét)45mx l,5m x0,15m

M3 10,1

25
Sàn phân ly, sàn vít tải 541 SCI3, sàn lọc bụi túi 
541 BF32,33 ( từ mép sàn vào 1.5 mét) 45m X 1,5m X 
0,15m

M3 10,1

26
Đục bê tông bám dính đỉnh các silo xi măng 1 ,2 ,3 ,4 ; dọc 
các máng khí động 551AS 12.13.14,15 và đỉnh gầu nâng 
551 BEO 1 (2 ,2*2,2x3,14x0,3)

M3 18,2

27
Đục bê đóng răn của các trạm nước làm mát đầu ra máy 
nghiền bi, các trạm dầu bôi trơn 541LQ01,02,03,04 (2m X 
2 m x  0,lm )

M3 1,6

28 Đục bê tông chân tường xung quanh nhà nghiền xi măng 
(300 X 0,3m X 0,2) M3 18,0
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29
Đục bê tông quanh khu vực chân máy nghiền CKP, cấp 
liệu rung 541VC01 đuôi băng tải 541BC16. ( 12mx l mx 
0,3m)

M3 3,6

30 Đục bê tông quanh khu vực bàn cân 621BKO1 ( 15m X 

0,6m X 0,3) M3 2,7

31 Đục bê tông quanh khu vực bàn cân 621BK03 ( 15m X 
0,6m X 0,3) M3 2,7

32 Vệ sinh bê tông đóng rắn ở các tuyến máng cáp. Công 110,0
33 Đục gõ bám dính ở các cầu thang lan can toàn bô khu vưc 

521,541 công 100,0

34 Xúc vận chuyên xi măng đóng tảng ra bãi thải (ngoài phạm 
vi 300m) M3 304,83

* Chi phí máy thi công
1 súng khí Ca 104,0
2 Xe tải 15 tân Ca 5,0
3 Xúc lât Ca 5,0
B Phần Bên A cấp
1 Chi phí vật tư

H 
í
\


