
CÔNG TY CP ĐẠI SƠN NAM 
 
Địa chỉ : Số 2 – Đường Nam Sông Cấm – Quận Hồng Bàng – Thành phố 
Hải  Phòng. 
Website : congnghe-sx.com – Email : thanhnamhpvn@gmail.com – ĐT : 
0903446210 
 

GIẤY BÁO GIÁ 
 
Dây chuyền sản xuất hoàn thiện,cho nhà máy sản xuất thức ăn cho 
Lợn, 20 tấn/giờ.(Nhà máy chìa khóa chao tay). 
 

 
 
I-Toàn bộ phần chi phí cho phía Trung Quốc 
A-Dây chuyền thức ăn viên động vật 20T / H 
Tương tự với báo giá, Bao gồm tất cả các thiết bị và tất cả 
Phần điều khiển điện tử, cáp và dây điện                           1.152.740 USD 

mailto:thanhnamhpvn@gmail.com


B-Hệ thống - Phụ trợ - Trang thiết bị 
-Hệ thống khí nén : Máy nén khí+Máy sấy khí+Bình tích áp :  23.600 USD 
-Hệ thống Nồi hơi : Lượng hơi 2.0T / H 0.7Mpa loại ngang. 
có tủ điều khiển, phụ kiện                                                         46.000 USD 
C- Hệ thống - Palăng điện : Bao gồm hệ thống nâng điện, 
 Treo rổ, trục dọc, ray dẫn.                                                        13.000 USD 
D- Kết cấu khung thép của toàn bộ nhà máy (06 tầng)           457.000 USD 
E- Tấm che(Bao quanh khung nhà thép 06 tầng máy) :          310.000 USD     
F-Chi phí chuyên gia tư vấn lắp đặt + Vận hành                        86.000 USD 
G-Chi phí : Vận tải, nội địa + phí hải quan Trung Quốc              54.000 USD                 
                                                Cộng :                                    2.142.340 USD 
 
 
II Toàn bộ phần chi phí của Việt Nam(Công ty CP Đại Sơn Nam) 
1-Vận chuyển toàn bộ hàng hóa :  
Trung Quốc – Cảng Cát Lái VN  :                        180.000 USD 
2-Vận chuyển toàn bộ hàng hóa                                                                     
Cát lái – Phú Yên                                                    90.000 USD  
3-Thi công toàn bộ bệ móng, để lắp đặt thiết bị :  145.000 USD 
4-Chi phí nhân công + Thiết bị : Lắp đặt 
.hoàn thiện Dây chuyền SX của nhà máy :            175.000 USD 
                                  Cộng  :                                 590.000 USD 
Tổng hợp kinh phí cho toàn bộ, Dây chuyền sản xuất hoàn thiện,cho nhà 
máy sản xuất thức ăn co Lợn, 20 tấn/giờ.(Nhà máy chìa khóa chao tay). 
Ghi chú : Toàn bộ phận xây dựng hạ tầng nhà máy, do chủ đầu tư đảm 
nhận. 
TỔNG HỢP KINH PHÍ 
-Chi phí mua sắm thiết bị cho phía Trung Quốc :        2.142.340 USD 
-Chí phí cho Đại Sơn Nam(Các dịch vụ hoàn thiện) :     590.000 USD 
                                                    Cộng  :                     2.732.000 USD 
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