STT

Nội dung công việc

1

Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng
(công trình mới xây dựng)
Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng
(vệ sinh định kỳ)
Vệ sinh kính mặt trong (công trình mới
xây dựng)

2
3
4

Vệ sinh kính mặt trong (vệ sinh định kỳ)

5

Tổng vệ sinh kho bãi; Quét màng nhện
nhà xưởng, nhà máy
Tổng vệ sinh công trình sau xây dựng

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lau bảng hiệu, mặt dựng nhôm
Aluminax
Tẩy sạch và đánh bóng lan can inox,
thang máy
Giặt ghế xoay văn phòng
Giặt ghế sofa
Giặt thảm trải nền
Làm sạch sàn (gốm sứ, gạch đỏ, sàn
sơn, ...)
Chà sàn nhà
Đánh bóng sàn đá sàn tự nhiên, đá
MARBEL, GRANITE
Tẩy trắng sơn, keo
Giúp việc theo giờ
Tạp vụ theo tháng

ĐVT

Đơn giá ( VNĐ )

m2

10.000 - 25.000

m2

8.000 - 25.000

m2

6.000 - 15.000

m2

5.000 - 15.000

m2

4.000 - 12.000

m2

8.000 - 17.000

m2

7.000 - 11.000

Cái

Tùy độ lớn nhỏ

Cái
Bộ
m2

10.000 -30.000
250.000 – 500.000
7000 - 10.000

m2

4.000 - 12.000

m2

8.000 - 25.000

m2

60.000 - 500.000

m2
Giờ
Tháng

10.000 - 15.000
35.000 - 75.000
4.000.000 - 7.500.000

Ngoài cách tính dịch vụ theo từng hạng mục, các công trình cũng được báo
giá trọn gói sau khi nhân viên kỹ thuật công ty HỒNG TÂM PHÁT khảo sát chi
tiết công trình.

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY
1. Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của Quý khách hàng và hẹn ngày, giờ khảo sát công trình.
2. Nhân viên của công ty tới khảo sát công trình và thiết lập phương án thi công công trình.
3. Gửi bảng báo giá cụ thể chi tiết tới khách hàng và ký hợp đồng theo sự thống nhất của hai bên.
4. Triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ trong hợp đồng.
5. Nghiệm thu công trình đạt yêu cầu của khách hàng và thanh lý hợp đồng.
Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin chi tiết cũng như giải thích mọi thắc mắc của
Quý khách hàng liên quan đến báo giá này.
Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Hotline: 08 38 15 17 40 - 0938.300.468
Kính chúc Quý khách hàng SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC – THÀNH ĐẠT!
Chân thành cảm ơn Quý khách!
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG TÂM PHÁT

