
 TT NỘI DUNG SỬA CHỮA ĐVT  SỐ LƯỢNG 
GHI CHÚ

A PHẦN NHÂN CÔNG VÀ CÁC CHI PHÍ DỊCH VỤ

CHI PHÍ ĐỐC VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐỐC

1 Phí hoa tiêu cho tàu vào và ra ụ, vào và ra cập cầu nhà máy Lượt 2

2 Phí thủ tục cảng vụ lần 1

3 Phí tàu lai đón tàu cập  và rời cầu ụ ( dùng 01 tàu kéo) tàu kéo 2

4 Phí lên và xuống Dock 4200 tấn lần 2

5 Phí ngày tàu nằm ụ

- Ngày đầu và cuối Ngày 2

- Những ngày trung gian Ngày 10

Phí ngày tàu nằm cầu Ngày 3

6 Cấp điện bờ

- Đấu nối và tháo bỏ cáp cấp điện Lần 3

- Cấp điện 380V- 50Hz  qua biến áp, khối lượng theo đồng hồ đo - 

Dự kiến 
Kwh 1

7 Cẩu vật tư theo yêu cầu Chủ tàu (mã < 5 tấn/mã), dự kiến Mã 1

8 Tháo dịch chuyển căn phục vụ sửa chữa đáy tàu, dự kiến

- Căn sống chính Chồng 1

- Căn phụ Chồng 1

- Kê thêm căn chính, phụ Chồng 1

9 Trực cứu hỏa

 + Đấu nối và tháo vòi rồng. lần 2

 + Bố trí công nhân trực hàng ngày. ngày 15

10 Cấp nước sinh hoạt và nước dằn tàu

 + Cấp nước dằn tàu (nước sông) m3 1

 + Cấp nước ngọt (phục vụ dằn và sinh hoạt) m3 1

11 Đặt thùng đổ rác thải sinh hoạt. ngày 15

12 Đặt và tháo cầu thang lên xuống. lần 2

13 Hàn tiếp mát Dock với vỏ tàu lần 1

14 Lập bản vẽ kê căn  tàu 1

15 Giàn giáo phục vụ sửa chữa

 - Giàn giáo phục vụ sửa chữa ngoài vỏ tàu (tạm tính) m² 1

 - Giàn giáo phục vụ sửa chữa trên cao, hầm hàng, hầm máy (tạm 

tính)
bộ 1

16

Vệ sinh công nghiệp sau sửa chữa (vệ sinh mặt boong khu vực cabin, 

hóa chất tẩy rửa nếu có tính riêng)

lần 2

17 Vệ sinh  sàn ụ đổ cát thải sau khi phun cát tàu 1

18  Hàn máng xả nước mạn Tàu                          2 

B  PHẦN BOONG

PHỤ LỤC 01: 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ ĐƠN GIÁ



Đơn giá sửa chữa phần boong bao gồm tất cả các việc tháo, ráp

chướng ngại vật, chi phí bắc giàn giáo, ca bản, phục vụ, chi phí ánh

sáng, thông gió, chi phí vận chuyển, chi phí vật tư chính và phụ như

o xy, que hàn, gió đá, bu lông đai ốc, giẻ lau 

lần 2

1
Đơn giá thay tôn tùy vị trí thuộc két, vị trí khó, diện tích thay thế nhỏ.

Nhân hệ số 1.1 đến 1.8
kg 1

2
Đơn giá thay ống tùy vị trí thuộc két, vị trí khó, diện tích thay thế

nhỏ. Nhân hệ số 1.1 đến 1.5
kg 1

3 Hệ thống tời

Má phanh 100x 10 m 8

Vít đồng M8 x 30 bộ 200

Nhân  công thay má phanh ( bản 100 x d10 mm) m 8

C VAN THÔNG BIỂN THOÁT MẠN

- Tháo các van vận chuyển về xưởng, tháo rã, vệ sinh, bảo dưỡng, rà 

kín các van, thay thế các chi tiết hỏng, thử áp lực P=4kg/cm2, lắp ráp 

hoàn thiện cho các van. (Vệ sinh, sơn, vật tư thay thế tính riêng).Nếu 

CT yêu cầu thay van mới tính hệ số 0,7

Bảo dưỡng van DN 20 Cái 2

Bảo dưỡng van DN 50 Cái 7

Bảo dưỡng van DN 80 Cái 5

Bảo dưỡng van DN 100 Cái 2

Bảo dưỡng van DN 250A Cái 2

Hệ số phần thay ống:

- Thay ống có chiều dài L<1m thì tính như sau:

+ L ≤ 0.5m sẽ tính bằng 0,5m.

+ 0.5m < L ≤ 1m sẽ tính bằng 1m.

- Thay bích mới tính bằng 30% giá thay 1m ống thẳng tương đương, 

tận dụng lại bích cũ tính bằng 50% thay bích mới

- Thay coliê tính bằng 20% giá thay 1m ống tương đương.

- Thay côn tính bằng 50% giá thay 1m ống đầu có đường kính lớn 

hơn

- Với cút ống có đường kính tới 50A, tính bằng 20% giá thay 1m ống 

thẳng. 

- Với cút ống có đường kính tới 100A, tính bằng 40% giá thay 1m 

ống thẳng. 

- Thay măng xông ống đường kính đến 50A tính bằng 20% giá thay 

1m ống tương đương. 

- Thay măng xông ống đường kính đến 100A tính bằng 30% giá thay 

1m ống tương đương. 

- Thay ống xuyên vách đường kính đến 100A tính bằng 100% giá 

thay 1m ống tương đương

- Thay ống xuyên vách đường kính trên 100A tính bằng 70% giá thay 

1m ống tương đương

- Tháo lắp ống phục vụ sửa chữa hoặc không tháo chỉ thông ống tại 

chỗ: tính bằng 40% đơn giá thay ống 

- Tháo, thông tắc, lắp lại ống: tính bằng 70% đơn giá thay ống

- Nếu sơn ống (vật tư sơn do Chủ tàu cấp) sẽ tính thêm 5% giá thay 

1m ống tương đương



- Với cổ chữ T ống có đường kính tới 100A, tính bằng 50% giá thay 

1m ống tương đương

 - Thay ống trong hầm hàng, kho, cabin: tăng 15%

 - Thay ống trong két, buồng máy: tăng 25%

 - Thay ống thủy lực: tăng 35%

I Phần thân vỏ tàu dưới mớn nước

1 Cạo hà, rong rêu khi tàu lên đốc m2 380

2 - Phun nước áp lực cao đến  P=200kg/cm2 tẩy mặn m2 380

3 - Nếu chỉ phun nước áp lực thường m2 1

4 - Phun cát 100% - SA2.0 m2 380

5 - Nếu chỉ phun cát SA 1.0 m2 1

6 - Sơn 01 lớp chống gỉ 100% diện tích m2 380

7 - Rửa nước ngọt trước khi sơn lớp thứ 2 m2 380

8 - Sơn phủ 02 lớp tiếp theo m2 760

9

Hộc van thông biển: tháo, lắp lưới chắn rác, vệ sinh kiểm tra, thử áp 

lực trình đăng kiểm, sơn đúng quy định

Hộc                          2 

10 Vệ sinh, bắn cát và sơn ống đảo lưu chân ống                          2 

11 Kiểm tra  các vị trí cảm biến đo độ sâu, tốc độ.. Cái                          2 

12 Kiểm tra làm sạch SA2.0 và sơn bánh lái Cái                          2 

II Phần mạn khô

1 - Phun nước áp lực cao đến  P=200kg/cm2 m2 65

2 - Nếu chỉ phun nước áp lực thường m2 65

3 - Phun cát 100% - SA2.0 m2 65

4 - Nếu chỉ phun cát SA 1.0 m2 1

5 - Nếu chỉ phun cát doa, lướt < SA 1.0 m2 1

6 - Sơn 01 lớp chống gỉ 100% diện tích m2 65

7 - Rửa nước ngọt trước khi sơn lớp thứ 2 m2 65

8 - Sơn phủ 02lớp theo quy trình m2 130

9 Tháo, lắp toàn bộ đệm va hai bên mạn tàu                          1 

10 Thay các lốp đệm va, ma ni và xích treo lốp hỏng tàu                          1 

11
 Phun cát SA 1.0 làm sạch vỏ ngoài từ vạch mớn nước đến be chắn 

sóng mạn ngoài
m2                          1 

12 Nhân công sơn dặm bổ sung công                          1 

* Vật tư sơn 

1 Jotamastic 80 Aluminium Lít 20

2 Jotamastic 80 Aluminium Lít 3

3 Jotun Thinner No.17 Lít 30

4 Jotamastic 80 Aluminium Red Tone lits 220

5 Jotamastic 80 Aluminium lits 200

6 Safeguard Universal ES Plum lits 120

7 Seaforce Active L/R lits 160

8 Seaforce Active D/R lits 160

9 HARDTOP AX STD138 Blue lits 60

10 HARDTOP AX STD257 Green lits 60

11 HARDTOP AX WHITE RAL 9003/ lits 40

12 HARDTOP AX YELLOW RAL 1028/ lits 10

13 Jotun thinner 7 lits 10

Số liệu dự 

kiến tính 

theo thực tế 

phát sinh

Số liệu dự 

kiến tính 

theo thực tế 

phát sinh



14 Jotun thinner 10 lits 10

15 Jotafix PU topcoat 138 blue /Futura Classic 138 blue lits 60

16 Jotafix PU topcoat 257 Green /Futura Classic 257 Green lits 60

17 Jotafix PU topcoat 138 blue /Futura Classic 138 blue lits 40

18 Jotafix PU topcoat 138 blue /Futura Classic 138 blue lits 10

Ghi chú phần làm sạch, sơn:

Giá trên chưa tính phần giàn giáo, xe nâng phục vụ

Tỷ lệ diện tích phun hạt xỉ thép, gõ rỉ & sơn dặm, được áp dụng:

 + ≤ 30% diện tích, thi công trong hầm két: Giá tăng 1,3 lần

 + ≤ 50% diện tích: Giá tăng 1,2 lần

 + ≤ 80% diện tích: Giá tăng 1,1 lần

Trong trường hợp diện tích làm sạch < 50% diện tích vỏ tàu thì áp 

dụng chi phí thổi gió hoặc rửa nước áp lực thường trước khi sơn lớp 

1 cho diện tích toàn bộ vỏ tàu.

5 Bọc bịt máy đo sâu, máy đo tốc độ…. Phục vụ làm sạch, phun sơn tàu 1

6 Hộp van thông biển

Tháo/ lắp lưới chắn rác của (03) hộp van thông biển, làm sạch và sơn. hộp 3

Thử áp lực hộp van thông biển (vật tư tính riêng) hộp 3

Tôn hàn phục vụ thử kín.Tôn 5mm. kg 100

HỒ SƠ TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU VR Lần 1


