
Tên đơn vị yêu cầu
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 TT NỘI DUNG SỬA CHỮA ĐVT  SỐ LƯỢNG  GHI CHÚ 

PHẦN A PHẦN CÔNG VIỆC SỬA CHỮA SỰ CỐ

I CHI PHÍ DỊCH VỤ
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 Dock 4200 tấn lần 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 14
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 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 19

10 Cấp nước sinh hoạt và nước dằn tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC 

THANH HÓA 

PHỤ LỤC 01: HẠNG MỤC CÔNG VIỆC



 + 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 19
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 1

17 Vệ sinh  sàn ụ sau khi lên xuống Dock tàu 1

18  Hàn máng xả nước mạn Tàu 2
19 Phí vệ sinh môi trường và sử lý rác thải Tàu 1

20 Hồ sơ tài liệu theo yêu cầu đăng kiểm VR Lần 1

II  PHẦN BOONG
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

Nhân công hàn cả vật tư phụ công 1

III 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%

IV HỆ TRỤC CHÂN VỊT BÊN TRÁI VÀ PHẢI

1
Khảo sát, lên phương án thi công, đánh giá tình trạng hư hỏng, nguyên 

nhân hư hỏng. 
Bộ 2

Chi phí khảo sát  lên phương án thi công. chiếc 2

Kiểm tra trước khi lên dock: Tách Coupling hộp số nối với Coupling Trục 

chân vịt, đo kiểm tra gẫy lệch. Lập bảng số liệu trình chủ tàu
chiếc 2

Gia công bộ gá cố định trục phục vụ lên dock Cv 2



2 Công việc sửa chữa trên dock
Tháo, cắt sàn công tác phục vụ tháo lắp bộ seal, xong lắp ráp lại hoàn thiện Cv 2

Vệ sinh toàn bộ khu vực vách buồng máy - hộp số đảm bảo an toàn cháy nổ Hệ 2

Hàn văng chống biến dạng ,cắt cung vách phục vụ tháo bu lông tuốc tô. Cv 2

3 Tháo trục lái - bánh lái

Tháo tách ống cấp nước  vào cụm kín, lắp ráp hoàn thiện sau sửa chữa Hệ 2

Tháo liên kết secto - côn trục lái Cv 2
Tháo cụm kín , bộ chống nhẩy trục Cv 2
Tháo tách bulong  liên kết bánh lái - trục lái,  rút treo trục phục vụ tháo hạ Cv 2
Tháo hạ bánh lái xuống sàn dock Hệ 2
Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng, lắp ráp toàn bộ hệ trục lái bánh lái sau khi lắp ráp 

trục chân vịt - chân vịt xong.
Hệ 2

4 SỬA CHỮA HỆ TRỤC CHÂN VỊT PHẢI Cv 1

4.1
Kiểm tra khảo sát sau khi lên dock toàn bộ phần ngâm nước của hệ trục Cv- 

Chân vịt bằng mắt thường , đánh giá tình trạng hư hỏng nếu có.
Cv 1

4.2
 Đo kiểm tra các khe hở của trục Cv với ống bao- Trục Cv với giá chữ X. Lập 

số liệu trình chủ tàu 
Cv 1

4.3 Hàn các giá tai móc cẩu, pad eyes treo phục vụ tháo rút chân vịt -trục Cv. Cv 1
4.4 Tháo , cắt ốp chắn rác, Cv 1
4.5 Tháo tách mặt tuốc tô trục chân vịt , rút trục cv -.Cv hạ giá trên sàn dock. Hệ 1
4.6 Tháo, lắp bulong hãm chống lới lỏng của bulong đầu trục chân vịt Cv 1

4.7 Khảo sát kiểm tra tình trạng trục, đánh giá nguyên nhân Cv 1
4.8 -Sửa côn, ren đầu trục Cv 1
4.9 Vệ sinh bảo dưỡng các mặt làm việc của trục. Cv 1

4.10 Kiểm tra, vệ sinh ống bao, giá chữ nhân. Cv 1
4.11 Vệ sinh đánh bóng cánh chân vịt,  Cái 1

4.12 -Sửa chữa cánh và rãnh then Cv 1

4.13 -Kiểm tra thẩm thấu củ cánh chân vịt, lập hồ sơ Cánh 1
4.14 -Gia công mới ecu đầu trục ( Inox 304 ) Cái 1
4.15 -Gia công mới vành làm kín và chụp đầu trục ( Inox 304) Cái 1
4.16 Rà côn trục chân vịt với chân  vịt Cv 1
4.17 Rà côn trục chân vịt với tuốc tô Cv 1

4.18
Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của bạc trước và bạc sau của trục chân vịt, tháo 

cái cũ nếu hư hỏng quá giới hạn và gia công thay bạc mới 
Cái 1

4.19
Tháo các đường ống làm kín, làm mát của bộ Seal , lắp ráp hoàn thiện, thử 

kiểm tra sau thay Seal.
Cv 1

4.20 Lắp lại seal làm kín ( lắp ráp theo quy trình maker) Cv 1



4.21
Lắp ráp tổng thành hệ trục chân vịt - chân vịt, cụm kín, các chi tiết đi đi kèm 

theo  quy trình maker - ship owner
Cv 1

4.22
Kiểm tra, Coupling hộp số nối với Coupling Trục chân vịt, lập bảng số liệu. 

Đóng, xiết bulong theo quy trình sau hạ thủy
Cv 1

4.23 Căn chỉnh lại máy chính, hộp số và đổ chock fast ( nhựa chủ tàu cấp) Cv 1

4.24 Tổng kiểm tra hệ thống, trực phục vụ sau khi hạ thủy, thử  bàn giao Cv 1

4.25 Hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của chủ tàu và bảo hiểm Cv 1

5 HỒ SƠ TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU VR Lần 1

PHẦN B PHẦN CÔNG VIỆC KẾT HỢP TRONG QUÁ TRÌNH TÀU LÊN DOCK

I Trục chân vịt bên trái
1 Không tháo cánh chân vịt ra khỏi trục vệ sinh đánh bóng củ cánh chân vịt 1
2 Vệ sinh ống đảo lưu 1

3 Tháo chụp bảo vệ đầu trục kiểm tra lực siết của bu lông liên kết cánh và trục 1

4 Gia công chế tạo hãm chống nới lỏng trục chân vịt Bộ 1

II Chân vịt mũi
1 Tháo vệ sinh vĩ chặn rác sơn lắp lại hoàn chỉnh Cái 2
2 Vệ sinh ống đảo lưu của chân vịt mũi 1
3 Vệ sinh  đánh bóng củ cánh chân vịt mũi 1

III Hệ thống tời mũi lái
1 Thay mới má phanh tời mũi ( chủ tàu cấp má phanh) set 2

2 Kiểm tra hệ thống phanh thủy lực của tời set 1

3
Tháo đường thông biển chính 250A vệ sinh ( bằng phương pháp phun cát) sơn 

epoxy bên trong seachest và ống main crossover
Hệ 1

IV Phần thân vỏ tàu dưới mớn nước

1 Cạo hà, rong rêu khi tàu lên đốc m2 1
2 - Phun nước áp lực cao đến  P=200kg/cm2 tẩy mặn m2 1
3 Nhân công sơn dặm bổ sung công 1

4 Gõ rỉ chà chải và mặt boong trên, boong dưới, mũi tàu, be mạn trong, cọc bích, tời. m2 1

5 Sơn các lớp theo quy trình trên Boong m2 1
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.

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

7 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

+ Các dịch vụ và hạng mục cần sửa chữa phát sinh(nếu có) chưa nêu trong báo giá ngày thì hai bên sẽ 
thoả thuận và thống nhất bằng văn bản trước khi thực hiện.


