
STT TÊN HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠNGIÁ (vnđ) GHI CHÚ

I

Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu để 

xác định điều kiện tồn tại số lượng, chất 

lượng các tầng chứa nước khu vực thăm 

dò

KM2 21

Theo GP số 176/GP-BUND

II

Điều tra bổ sung, đánh giá và xác định 

điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, 

chất lượng của các tầng chứa

nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000

KM2 21

1 Tiến hành điều tra thực địa KM2 21 Theo GP số 176/GP-BUND

2
Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều 

tra thực địa và giao nộp sản phẩm
KM2 21

Theo GP số 176/GP-BUND

III Công tác địa vật lý

1 Định tuyến Địa vật lý tuyến 8

2
Đo sâu điện trở đối xứng (AB max/ 2=270 

m cách điểm d = 50 m)
điểm 120

3 Bảng báo cáo gửi cho CĐT bộ 1

IV
Khoan và kết cấu lỗ khoan thăm dò địa 

chất thủy văn

1 Lắp và tháo rỡ máy khoan lần 8

2
Khoan xoay lấy mẫu bằng ống mẫu trên cạn 

đường kính D112 mm
m 640

3 Khoan doa mở rộng đường kính D150 m 240

4 Ống nhựa chống PVC Tiền phong  D125 C3 m 240

5 Lắp đặt thiết bị LK 8

6 Bơm thổi rửa khoan thăm dò 6 ca/ LK Ca 48

V Bơm thí nghiệm các lỗ khoan thăm dò

1 Lắp đặt thiết bị lần 8

2 Bơm thí nghiệm Ca 72

3 Đo hồi phục Ca 24

VI Lấy và phân tích mẫu Theo GP số 176/GP-BUND

1
Lấy và phân tích mẫu các chỉ tiêu theo QC 

09-MT; 2015/BTNMT
Mẫu 8

2 Lấy và phân tích mẫu đất Mẫu 48

3 Lập báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất Báo cáo 1

VII Vận chuyển máy móc thiết bị

1 Vận chuyển máy móc thiết bị khoan đi và về Chuyến 2

2
Vận chuyển vật tư, máy nén khí và phụ kiện 

đi và về
Chuyến 2

VIII Tổng cộng giá chưa bao gồm thuế

ĐẦU BÀI KHOAN THĂM DÒ KẾT HỢP KHOAN KHAI 

THÁC - GIẾNG KHOAN THUỘC KCN TAM DƯƠNG

Khoan thăm dò có nước đạt yêu cầu thì nhà thầu phải làm hồ sơ thủ tục xin cấp phép khai thác nước



Nếu khoan 2 giếng thăm dò mà nhà thầu không khoan đạt nước yêu cầu thì chỉ đc thanh toán là thanh toán 60% của số là 2 giếng 

Trong trường hợp hồ sơ mà nhà thầu nộp không được sở chấp thuận thì bãi giếng mà nhà thầu đã khoan cũng không được thanh toán

Làm 1 báo giá khoan thăm dò 2 giếng thì giá là bao nhiêu

Làm 1 báo giá  khoan 6 giếng còn lại thì giá là bao nhiêu

Thời gian thi công là bao nhiêu ngày cam kết nếu không hoàn thành bị phạt bao nhiêu %?

Tất cả các hồ sơ thủ tục giấy tờ liên quan đến khai thác nước và hồ sơ thăm dò kết quả ( các hồ sơ mà cơ quan chức năng yêu cầu thì nhà 

thầu phải làm để chủ đầu tư ký rồi nhà thầu có trách nhiệm đi nộp xin cấp giấy phép đầy đủ cho chủ đầu tư)

Khi thăm dò xong nhà thầu tính giá trị khai thác là bao nhiêu tiền?

Thiết kế giếng khai thác

Các đo địa vật lý phải ghi rõ là số điểm và đơn giá trên từng điểm không tính trọn gói, sau nghiệm thu theo số lượng thực tế




