1.3 BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

1

GÓI THẨM MỸ

Thời gian thực hiện 3-4 tuần
Bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh đáp ứng kỹ thuật
và thẩm mỹ, phục vụ công tác thiết kế hình ảnh
hoàn thiện công trình.
(Bộ hồ sơ bản vẽ A4) gồm:
- Hồ sơ thiết kế kiến trúc
- Hồ sơ khai triển chi tiết kiến trúc
- Hồ sơ khai triển kết cấu
- Hồ sơ thiết kế hệ thống điện, nước
- Giám sát tác giả trong quy trình thi công ( 3 lần)

2

NHÀ PHỐ
Dưới 300m2

250,000 VNĐ/m2

300m2 - 500m2

200,000 VNĐ/m2

BIỆT THỰ

(Phong cách hiện đại)

Dưới 300m2

300,000 VNĐ/m2

300m2 - 500m2

250,000 VNĐ/m2

GÓI CAO CẤP
Thời gian thực hiện 4-6 tuần
Bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh đáp ứng kỹ thuật
và thẩm mỹ, phục vụ công tác thiết kế hình ảnh
hoàn thiện công trình
(Bộ hồ sơ bản vẽ A4) gồm:
- Hồ sơ thiết kế kiến trúc
- Hồ sơ khai triển chi tiết kiến trúc
- Hồ sơ khai triển kết cấu
- Hồ sơ thiết kế hệ thống điện, nước
- Thiết kế hệ thống thông tin, internet,
chống sét, nối đất
- Bản vẽ 3D nội thất các phòng
- Tư vấn bát trạch phong thuỷ xem hướng
nhà cho chủ
- Giám sát tác giả trong quy trình thi công ( 3lần)
- TẶNG hình ảnh Render 3600 thể hiện
không gian chung

NHÀ PHỐ
Dưới 300m2

350,000 VNĐ/m2

300m2 - 500m2

320,000 VNĐ/m2

BIỆT THỰ
(phong cách hiện đại)
Dưới 300m2

400,000 VNĐ/m2

300m2 - 500m2

380,000 VNĐ/m2

SÂN VƯỜN

150,000 VNĐ/m2
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3

GÓI TRIỂN KHAI

HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG NỘI THẤT
(Chỉ áp dụng gói cao cấp)
Bộ hồ sơ phục vụ cho công tác thi công
xây dựng và nội thất hoàn thiện công trình.
Bộ hồ sơ gồm:
- Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công nội thất
- Bóc tách – báo giá
- Tư vấn vật liệu

NHÀ PHỐ - BIỆT THỰ

100,000 VNĐ/m2
Đối với công trình khác sẽ được báo giá sau
(không bao gồm trong các gói đính kèm).

* GHI CHÚ:
CHI PHÍ THIẾT KẾ = ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ x DIỆN TÍCH THIẾT KẾ
(VNĐ)

(VNĐ)

(m2)

- Chi phí trên không bao gồm thiết kế sân vườn, cổng,
hàng rào, hồ bơi và tiểu cảnh,…
- Đơn giá áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020
- Giá chưa bao gồm thuế VAT (10%).
* LƯU Ý :
- Nhà phố có 2 hoặc 3 mặt tiền cộng thêm 20.000 VNĐ/ m2
- Đối với thiết kế theo phong cách cổ điển sẽ báo giá sau.
- Đối với hạng mục công tác khác sẽ được báo giá sau
(không bao gồm trong các gói đính kèm).
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1.4 BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT
STT

1

2

CÔNG TRÌNH

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Diện tích

Căn hộ

Bộ hồ sơ nội thất hoàn chỉnh đáp ứng kỹ
thuật và thẩm mỹ, phục vụ công tác
thiết kế hình ảnh công trình:
- Phối cảnh nội thất 3D
- Mặt bằng bố trí đồ đạc các phòng
- Tặng hình ảnh Render 3600 thể hiện
không gian chung.

Dưới 60m2

Thời gian thực hiện

2-3 tuần

4-6 tuần

5

Thời gian thực hiện

2-4 tuần
Công trình đặc thù

8,000,000 VNĐ/HS

200,000 VNĐ/m2

2-4 tuần

Thời gian thực hiện

Chi phí

60m2 đến 100m2 12,000,000 VNĐ/HS

Nhà Phố

Văn phòng

4

Từ

Thời gian thực hiện

Biệt thự

3

CHI PHÍ

Bộ hồ sơ nội thất hoàn chỉnh đáp ứng kỹ
thuật và thẩm mỹ, phục vụ công tác thiết
kế hình ảnh công trình:
- Mặt bằng bố trí đồ đạc các phòng
- Phối cảnh nội thất 3D
- Tặng hình ảnh Render 3600 thể hiện
không gian chung.

(Coffee, Spa, Showroom)

300,000 VNĐ/m2
250,000 VNĐ/m2

200,000 VNĐ/m2

Thời gian thực hiện

2-4 tuần

6

7

150,000 VNĐ/m2

Thiết kế sân vườn

Triển khai
Hồ sơ kỹ thuật
thi công nội thất

Bộ hồ sơ phục vụ cho công tác thi công
nội thất hoàn thiện công trình
Bồ hồ sơ gồm:

- Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công nội thất
- Bóc tách – báo giá
- Tư vấn vật liệu

100,000 VNĐ/m2

* GHI CHÚ
CHI PHÍ THIẾT KẾ (VNĐ) = ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ (VNĐ) x DIỆN TÍCH THIẾT KẾ (m2)
- Với những công trình mang tính đặc thù, đặc biệt cộng thêm 50,000 VNĐ/m2
- Đơn giá áp dụng quý 3 năm 2020
- Giá chưa bao gồm thuế VAT (10%).
- Đối với thiết kế theo phong cách cổ điển sẽ báo giá sau.
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1.5 ĐƠN GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ
Với các Khách hàng có nhu cầu thiết kế từng hạng mục,
MOONLAND GROUP cung cấp các dịch vụ với đơn giá riêng lẻ như sau:

Đơn giá thành phần hồ sơ:
Thiết kế mặt bằng + Phối cảnh

Chiếm 30% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Thiết kế và triển khai chi tiết kiến trúc

Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Thiết kế kết cấu

Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Thiết kế hệ thống điện + nước

Chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Đóng dấu chịu trách nhiệm pháp lý

Chiếm 10% tổng giá trị thiết kế tương ứng

Đơn giá chi tiết các hạng mục khác (Ngoài chi phí thiết kế):
Chi phí vẽ bản vẽ xin phép xây dựng

5.000.000 VNĐ/hồ sơ

Chi phí vẽ bản vẽ hoàn công xây dựng

5.000.000 VNĐ/hồ sơ

Chi phí lập hồ sơ dự toán tham khảo

Theo quy mô công trình báo giá sau

Chi phí thiết kế phối cảnh nội thất 3D

5.000.000 VNĐ/1 view

Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế

Theo quy mô công trình

Chi phí thuyết minh thiết kế

10.000.000 VNĐ/thuyết minh, bảo vệ

Chi phí chỉnh sữa bản vẽ khi thay đổi phương án
(thay đổi cầu thang, vị trí kích thước các phòng là 30% tổng giá trị thiết kế tương ứng).
Chi phí thiết kế, quy hoạch dự án đối với công trình công cộng, công nghiệp:
giá dao động từ 2% - 5% tổng giá trị đầu tư, tùy theo mức độ đầu tư và tính chất dự án.

Hotline:
0906
96 80
Hotline:
0906
96 86
80 86 facebook.com/thietkenhaMoonland/

moonlandgroup.com

15

1.5 ĐƠN GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ

Các vấn đề lưu ý trong quá trình thiết kế:
Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ khảo sát địa
chất đối với công trình từ 4 tầng trở lên.
Đối với công trình cải tạo sửa chữa,
nâng tầng:
Khách hàng cung cấp hồ sơ kiểm
định chất lượng công trình.
Đối với công trình có diện tích xây
dựng lớn hơn 500m2 và công trình cải
tạo sửa chữa:
Vui lòng liên hệ trực tiếp công ty để có
báo giá ưu đãi và tốt nhất.

Hạng mục giám sát tác giả có số lần theo hợp đồng và chỉ trong khu vực TP.HCM,
những lần sau tính 500.000 VNĐ/01 lần giám sát tại công trình.
Mỗi lần giám sát không quá 04 tiếng (trong giờ hành chính).
Nếu công trình ngoài khu vực TP.HCM, chủ đầu tư hỗ trợ thêm chi phí đi lại và ăn ở.

Hình thức hồ sơ
Hồ sơ đóng gáy, khổ A4.
Bìa: đóng kính, phối cảnh màu.

Số lượng hồ sơ
Khách hàng được cung cấp 02 bộ hồ sơ
(01 bộ A4 để thi công + 01 bộ A4 để lưu trữ).

Công ty lưu lại 01 bộ A4

(Khách hàng vui lòng kí vào hồ sơ lưu của công ty để
đảm bảo hồ sơ lưu đã được hai bên kiểm duyệt).
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2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG
GÓI THI CÔNG THÔ

Hoàn thành các hạng mục
công trình phần thô bao gồm:
- Móng, bể tự hoại, hố ga
- Cột, hầm, dầm, sàn
- Đổ bê tông cầu thang,
xây bậc thang
- Xây, tô tường
- Hệ thống ống luồn dây điện,
hộp nổi
- Hệ thông cấp thoát nước lạnh,
(chưa bao gồm đường ống nóng)

- Hệ mái không bao gồm ngói lợp

CÔNG TRÌNH THÔ

Từ

3,500,000

*Giá đã bao gồm chi phí vật liệu xây dựng và nhân công hoàn thiện
Giá thành sẽ thay đổi tùy vào điều kiện thi công (Hẻm, chỗ tập kết vật tư, vật liệu xây dựng)
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2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG
CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN
VẬT TƯ HOÀN THIỆN
Khách hàng tự cung ứng và hoàn
thiện các phần :
- Gạch nền và tường
( bề mặt sàn tầng và nhà vệ sinh)
- Sơn nước
( trét bả matit, sơn lót, sơn hoàn
thiện, nhân công hoàn thiện)
- Thiết bị vệ sinh, nước nóng
(lavabo, bồn cầu và các phụ kiện
đi kèm)
- Hệ thống điện, chiếu sáng, thông tin
( ổ cắm, công tắc, bóng đèn,…)
- Thạch cao trần
- Các hạng mục đá
- Lan can cầu thang
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2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG
CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN
NHÂN CÔNG
Lưu ý:
Đối với các phần công việc lắp đặt vật tư của các hạng mục hoàn thiện đòi hỏi có
kỹ thuật lắp đặt của nhà cung cấp vật tư (nhà cung cấp đã tính chi phí lắp đặt
vào giá thành sản phẩm), sẽ được hiểu như là các thành phần công việc không
thuộc phạm vi thi công do nhà thầu phải thực hiện theo đơn giá thô nêu trên, cụ
thể:
- Công tác sơn nước
- Ốp đá Granite tường, ốp kệ các loại
- Công tác lắp đặt toàn bộ cửa sổ, cửa đi, lắp khoá cửa các loại
- Công tác lắp đặt toàn bộ lan can, cầu thang sắt, khung nhôm kính, khung sắt,
inox trang trí các loại, Aluminium trang trí các loại
- Công tác lắp đặt các thành phần gỗ khác ( tủ bếp, quầy bar, ốp tường gỗ trang trí,…)
- Máy điều hoà không khí hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời
- Trần thạch cao
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2.2 BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI
CHÌA KHÓA TRAO TAY

Từ

5,800,000Đ/m2

Giá đã bao gồm chi phí vật liệu xây dựng, vật tư trang thiết bị, chi phí nhân công thô và
hoàn thiện

Lưu ý:

Tuỳ thuộc vào độ cao cấp của trang thiết bị khách hàng lựa chọn mà giá cả sẽ được cân
chỉnh theo nhu cầu khách hàng.

Hoàn thành các hạng mục
công trình phần thô bao gồm:

Hoàn thành các hạng mục công
trình hoàn thiện bao gồm:

- Móng, bể tự hoại, hố ga
- Cột, hầm, dầm, sàn
- Đổ bê tông cầu thang,
xây bậc thang
- Xây, tô tường
- Hệ thống ống luồn dây điện,
hộp nổi
- Hệ thông cấp thoát nước lạnh
- Hệ mái không bao gồm ngói lợp

- Ốp lát gạch nền và tường
( bề mặt sàn tầng và nhà vệ sinh)

- Thi công sơn nước

( trét bả matit, sơn lót, hoàn thiện)

- Lắp đặt thiết bị vệ sinh, nước
nóng

(lavabo, bồn cầu và các phụ kiện đi kèm)

- Lắp đặt hệ thống điện, động lực,
chiếu sáng, thông tin
( ổ cắm, công tắc, bóng đèn,…)

- Vệ sinh và bàn giao công trình

* GHI CHÚ
- Với những công trình mang tính đặc thù, đặc biệt công thêm 100,000 -200,000/m2
- Đơn giá áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 - Giá chưa bao gồm thuế VAT (10%).
- Lưu ý điều chỉnh giá trong các trường hợp sau: Nhà có 6 sàn trở lên, nhà có thang máy, khách sạn, phòng
cho thuê, căn hộ mini,…
- Giá sẽ thay đổi nếu nhà trong hẻm nhỏ: Hẻm nhỏ hơn phải chở xe ba gác, hẻm nhỏ hoặc khu vực không
có chỗ tập kết vật tư bằng xe tải lớn và phải chở bằng xe Dasu.
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