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HỒ SƠ NĂNG LỰC
Công ty TNHH Nội Thất

và Thiết bị Đại Dương



 HỒ SƠ PHÁP LÝ

   + Thư ngỏ 

   + Bảng kê khai thông tin nhà thầu

   + Giới thiệu năng lực thực hiện dự án

   + Các công trình tiêu biểu

   + Đăng ký kinh doanh

   + Chứng nhận hệ thống quản lý ISO9001-2015 và ISO 14001-2015

   + Bằng khen và giấy khen của nhà thầu

DANH MỤC HỒ SƠ

Nội dung

HỒ SƠ TÀI CHÍNH 

   + Tình hình tài chính của nhà thầu

   + Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021

HỒ SƠ SẢN XUẤT

   + Bảng kê khai thiết bị máy móc

KINH NGHIỆM NHÀ THẦU

   + Hợp đồng tương tự của nhà thầu

20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
 kinh doanh và cung cấp, lắp đặt trang thiết bị

Nội thất



Kính gửi : Quý khách hàng!

   Trước hết chúng tôi xin cảm ơn Quý

Khách đã quan tâm và cho phép

chúng tôi được giới thiệu các mặt

hàng sản phẩm kinh doanh chính của

chúng tôi. Công ty chúng tôi đã có

nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

sản xuất, kinh doanh và cung cấp, lắp

đặt trang thiết bị Nội thất Văn phòng,

Khách sạn, Gia đình, Trường học và

Bệnh Viện. 

   Các sản phẩm đồ gỗ của chúng tôi

được sản xuất từ nguyên liệu nhập

của Đức, Malaysia. Ưu điểm của sản

phẩm gỗ MDF là chất liệu gỗ ép siêu

mịn bằng công nghệ cao tạo khả năng

chịu lực của bàn và tủ với 5 lớp sơn

PU công nghệ Nhật Bản tạo nên vẻ

thẩm mỹ và độ bền của sản phẩm,

chất liệu gỗ Verneer được tạo nên

bằng cốt gỗ công nghiệp phủ gỗ tự

nhiên lạng mỏng, làm cho bộ bàn có

độ bền cao, với 5 lớp sơn PU công

nghệ Nhật Bản mang đến độ bóng mịn

và tính thẩm mĩ cao cho mặt bàn, tủ,

chất liệu gỗ công nghiệp bề mặt phủ

Melamine có khả năng chống cháy,

chống xước và chống mối mọt cao.

 

Toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi

đều dễ dàng trong việc tháo lắp và tiện

lợi trong sử dụng, vận chuyển. Chúng

tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp Quý

Khách tới thăm Showroom tại số 99 Lê

Đức Thọ (Quảng trường SVĐ Mỹ Đình) -

Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm

– TP Hà Nội và Nhà máy 1.2000m2 tại

KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh,

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vào

một ngày gần đây.

 Chúng tôi xin cám ơn và gửi lời

chào trân trọng !

HỒ SƠ NĂNG

LỰC PHÁP LÝ

THƯ NGỎ

noithatdaiduong.com.vn



BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN NHÀ THẦU

Tên nhà thầu: Công ty TNHH nội thất và thiết bị Đại Dương

Nơi đăng ký kinh doanh, hoạt độNG: Số 99 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình

1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Năm thành lập công ty: 2003

Điện thoại: 0243.764.8886 – Fax: 0243.764.9599

Email: vp@noithatdaiduong.vn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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GIỚI THIỆU CHUNG 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐẠI DƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

1. Môi giới thương mại.

2. Kinh doanh vật liệu, đồ dùng trang trí

nội ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ.

3. Kinh doanh thiết bị máy văn phòng,

thiết bị trường học, văn phòng phẩm.

4. Mua bán và sản xuất đồ gỗ (Trừ loại

gỗ Nhà nước cấm).

5. Kinh doanh sản phẩm cơ khí tiêu

dùng.

6. Kinh doanh đồ điện gia dụng, điện tử,

điện lạnh, tin học.

7. Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá.

8. Thiết kế mặt bằng quy hoạch xây

dựng.

9. Thiết kế kiến trúc công trình.

10. Thiết kế nội ngoại thất công trình.

11. Xây dựng các công trình dân dụng,

công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.

12. San lấp mặt bằng, thi công nền

móng công trình, hạ tầng kỹ thuật.

13. Sản xuất, gia công kết cấu thép, bê

tông.

14. Buôn bán các vật tư, máy móc, thiết

bị ngành công nghiệp, giao thông xây

dựng.

15. Đại lý cung cấp vật tư, máy móc và

dịch vụ bưu chính viễn thông.

16. Kinh doanh bất động sản.

17. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn

(không bao gồm kinh doanh phòng hát,

Karaoke, quán bar, vũ trường).

18. Lữ hành nội địa.

19. Quảng cáo thương mại.

20. Dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt, sữa chữa,

bảo dưởng, bảo trì các sản phẩm công

ty kinh doanh.

21. Sản xuất, lắp đặt các thiết bị, vật tư

ngành nước.

22. Vận chuyển hành khách, vận tải

hàng hoá.

23. Tư vấn mua bán và lắp đặt điều hoà,

thiết bị lạnh trong lĩnh vục công nghiệp,

thiết bị sử lý môi trường. diezen, máy

thuỷ thiết bị cơ khí.

noithatdaiduong.com.vn

(Trụ sở cơ quan)



   Công ty chúng tôi là một công ty sản

xuất và kinh doanh đồ nội thất cho Văn

phòng, trường học, gia đình và khách

sạn. Chúng tôi hiện có nhà máy sản

xuất trên quy mô lớn, sản xuất đồ nội

thất cao cấp với các đơn vị sản xuất

chuyên biệt: Xưởng sản xuất tủ sắt,

xưởng sản xuất ghế, xưởng sản xuất

bàn, vách ngăn, nhà máy sản xuất các

sản phẩm MDF sơn và Veener riêng

biệt,..                 

    Tất cả các sản phẩm nội thất của

chúng tôi được sản xuất từ các loại

nguyên liệu nhập ngoại và được gia

công trên dây chuyền máy móc được

nhập đồng bộ từ Cộng hoà Liên bang

Đức, Nhật bản, Malaysia, Hàn Quốc, Đài

Loan..vv.

GIỚI THIỆU 

NĂNG LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
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Trụ sở - Bộ công an
Tỉnh uỷ Hải Dương
Tập đoàn Bitexco Hà nội
Kiểm toán nhà nước.
Văn phòng UBND Tỉnh Lai châu.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Công ty than Hạ Long - Vinacomin.
Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin.
Công ty Điện Lực Nghệ an.
Công ty Cổ Phần tập đoàn Hapaco
Công ty Hal Việt Nam.
Sở công thương tỉnh Hải dương 
Ngân hàng ĐT&PT Hải Dương.
Ngân hàng đầu tư phát triển nam Hà
Nội
Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh
Vĩnh Phúc
Khu công nghiệp Thăng Long - Đông
Anh HN
Công ty cổ phần Hoàng hậu.
Tổng công ty ĐT PT hạ tầng đô thị- 27-
29 Huỳnh Thúc Kháng (UDIC)
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Nhà máy nhiệt điện nghi sơn
Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1)
Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB)
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh Nam Định
Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương
Trụ sở Liên cơ quan Sở tài chính –
Công thương tỉnh Thái Bình

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp, lắp đặt

trang thiết bị Nội thất Văn phòng, Khách sạn, Trường học và Bệnh Viện.  Chúng tôi đã

có vinh dự là nhà thầu cung cấp nội thất cho một số khách hàng như:

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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KHÁCH SẠN HERITAGE HẠ LONG

TRỤ SỞ LÀM VIỆC – BỘ CÔNG AN

KHÁCH SẠN DẦU KHÍ THÁI BÌNH

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIAKHÁCH SẠN JW MARRIOTT HÀ NỘI

noithatdaiduong.com.vn

Hình ảnh các dự án tiêu biểu



NGÂN HÀNG AGRIBANK NAM ĐỊNH

CÔNG TY BẢO HIỂM ĐẦU KHÍ PVI

TÒA NHÀ PVI-OIL

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMDỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 

noithatdaiduong.com.vn

Hình ảnh các dự án tiêu biểu



TRỤ SỞ ĐIỆN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CƠ SỞ II

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CƠ SỞ II
- PHÍA NAM

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMTRỤ SỞ ĐIỆN LỰC TỈNH KHÁNH HÒA
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Hình ảnh các dự án tiêu biểu



ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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