
STT Tên tài sản, thiết bị /Mô tả ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

Ghi chú

1 Bộ bàn ghế làm việc (01 bàn + 01 ghế) Bộ 1       5.000.000 

- Bàn làm việc: 

+ Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm)

+ Bàn làm từ chất liệu gỗ công nghiệp có độ dày từ 24mm 

+ Mặt bàn làm việc gỗ công nghiệp MDF hình chữ nhật

+ Một bên có hộc liền 3 ngăn kéo, bên còn lại khoang để CPU

+ Bên dưới mặt bàn có khay để bàn phím máy tính

- Ghế làm việc:

+ Kích thước: 580 x 700 x (1020 ÷ 1075) (mm)

+ Loại ghế xoay chân bánh xe

+ Ghế lưng trung bọc PVC, chân mạ, tay ghế thép mạ kết hợp nhựa

+ Có chức năng điều chỉnh độ cao thấp

- Xuất xứ: Ưu tiên sản phẩm trong nước

2 Bộ bàn ghế họp, tiếp khách (01 bàn + 06 ghế)

2.1 Bộ bàn ghế (mẫu 01) Bộ 1    10.000.000 

- Bàn phòng họp

+ Kích thước: 2400 x 1200 x 760 (mm)

+ Bàn làm từ gỗ công nghiệp

- Ghế họp:

+ Ghế họp chân quỳ 

+ Kích thước: 585 x 640 x 940 (mm)

- Khung thép sơn tĩnh điện

- Tay nhựa tạo sự hiện đại cho phòng họp

+ Đệm tựa bọc vải, chân khung thép sơn tĩnh điện

- Xuất xứ: Ưu tiên sản phẩm trong nước

2.2 Bộ bàn ghế (mẫu 02) Bộ 1      7.000.000 

- Bàn phòng họp

+ Kích thước: 2400 x 1200 x 750 (mm)

+ Bàn họp gỗ melamine 
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+ Mặt bàn liền không đợt

+ Chân bằng gỗ có đệm nhựa chịu lực cao

+ Sử dụng trong phòng họp nhỏ, tạo không gian thân thiện, thoải mái trong các 

cuộc thảo luận

- Ghế họp:

+ Ghế họp chân quỳ

+ Kích thước: 585 x 640 x 940 (mm)

- Khung thép sơn tĩnh điện

- Tay nhựa tạo sự hiện đại cho phòng họp

+ Đệm tựa bọc vải, chân khung thép sơn tĩnh điện

- Xuất xứ: Ưu tiên sản phẩm trong nước
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