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BẢNG GIÁ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG  

(Với những ưu đãi đặc biệt về giá và chế độ bảo hành) 

TT Chức năng phần mềm Ký hiệu Giá phần mềm 

1 

Lập, quản lý hồ sơ dự toán, quyết 

toán và giá đấu thầu trong xây dựng 

(Phiên bản thông dụng) 

DTBK2023P 
4.000.000 đ/bộ thứ nhất 

3.500.000 đ/bộ tiếp theo 

2 

Lập, quản lý hồ sơ dự toán, quyết 

toán và giá đấu thầu trong xây dựng 

(Phiên bản đặc biệt) 

DTBK2023S 
6.500.000 đ/bộ thứ nhất 

6.000.000 đ/bộ tiếp theo 

3 

Lập và quản lý giá đấu thầu trong 

xây dựng bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt (Song ngữ) 

DTBKAV 
4.000.000 đ/bộ thứ nhất 

3.500.000 đ/bộ tiếp theo 

4 

Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ dự 

toán, quyết toán và giá đấu thầu 

trong xây dựng, dùng cục bộ hoặc 

trên mạng LAN và WAN. 

KTXDCB 
6.000.000 đ/bộ thứ nhất 

5.500.000 đ/bộ tiếp theo 

Ghi chú : 

- Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành khóa cứng 18 tháng. Phần mềm cài đặt 

được sử dụng vĩnh viễn, không bị giới hạn về tính năng. 

- Nâng cấp phần mềm mới miễn phí trong vòng 24 tháng với DTBK2023P, 

DTBKAV, KTXDCB, vĩnh viễn với DTBK2023S 

- Về dữ liệu và tính năng không giới hạn với DTBK2023P, DTBK2023S, 

DTBKAV, KTXDCB. 

- Có thể gia hạn quyền nâng cấp phần mềm mới với phí là 900.000đ/bộ/12 tháng, 

1.200.000đ/bộ/18 tháng, 1.500.000đ/bộ/24 tháng. 

- Quí khách vui lòng gửi bản đăng ký vào địa chỉ: tienminhsoft@gmail.com 

  

 Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

 Cty TNHH Công nghệ phần mềm Tiến Minh 
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