
Building Project Update April 5, 2022 
The project work consists of two phases: 
PHASE 1 | New Parish Life Center | New | Ground up building 3,800 SF | 1 Story 
*Demolition of existing building by Owner | Not in GC scope 
** Low voltage | AV | Data | Security by Owner | Not in GC scope 
*** Furniture Fixtures & Equipment | Not in GC scope 
 
1) Site grading work 
2) Storm water management | Drainage 
3) Sanitary system | Scope TBD 
4) Infrastructure 
5) Concrete + asphalt paving 
6) Concrete sidewalks 
7) Concrete terrace slab 

8) Site + building lighting 
9) Landscaping 
10) New wood frame | Slab on Grade building  
11) Wood roof truss system|Brick + Hardie board| siding 
12) HVAC | Mechanical 
13) Electrical | Power 
14) Electrical | Lighting | Interior | Exterior | Site 

 
15) Interior buildout 
Offices 
Storage 
Restrooms 

Kitchen 
Open activity area 
Finished ceilings 

Interior trim 
Interior coatings | paint

 
 PHASE 2 | Existing Social Building | Soft Renovation | Classrooms 1,750 SF | 1 Store 
* Low voltage | AV | Data | Security by Owner | Not in GC scope 
** FF+E | Not in GC scope 
 
1) Limited | Non structural demolition 
2) Removal of windows + doors 
3) Secure | weather protection of building envelope 
4) Area grade alteration | Drainage 
5) Concrete sidewalks 
6) Site + building lighting 
7) Landscaping 
8) Interior buildout | New classrooms 
9) HVAC | Mechanical - Alteration 

10) Electrical | Power - Alteration | redistribution of 
existing circuitry 

11) Electrical | Lighting | Interior | Exterior  
12) New roof 
13) Masonry repairs 
14) Exterior coatings | paint 
15) Closure of clerestory fixed glass 
16) New windows 
17) New doors 

 
18) Interior buildout 
New interior wall furr out 
New gypsum wall board  
Classrooms 
Restrooms | Freshening of existing facilities 

Finished ceilings 
Interior trim 
Interior coatings | paint 

 
Projected | estimated project time line (Pending permitting): Revised 
  
1 April, 2022 | Above information sent to 10 contractors asking them if they want to quote  
22 April, 2022 | Bid document release  
22 April, 2022 - 20 May, 2022 | Bid period 
31 May, 2022 | Contractor selection  
7 June, 2022 | Engagement 
21 June, 2022 | Project commencement | *Pending permits 
30 November, 2022 | Project substantial completion 
15 December, 2022 | Project final completion + close out 
 
 



Cập nhật dự án xây dựng ngày 5 tháng 4 năm 2022 
Dự án bao gồm hai giai đoạn: 
GIAI ĐOẠN 1 | Nhà Giáo Lý Mới | Mặt bằng xây dựng 3.800 SF | 1 Tầng  
*Phá dỡ nhà giáo lý cũ – Do giáo xứ phụ trách| Không nằm trong phạm vi của nhà thầu (GC- General Contractor) 
**Điện áp thấp | AV | dữ liệu |Bảo mật của giáo xứ | Không nằm trong phạm vi của nhà thầu. 
***Nội thất và thiết bị|Không nằm trong phạm vi của nhà thầu. 
 
16) Cán bằng mặt bằng 
17) Quản lý nước mưa|Thoát nước 
18) Hệ thống vệ sinh 
19) Cơ sở hạ tầng 
20) Bê tông + lát nhựa đường  
21) Đổ bê tông lối đi  
22) Đổ bê tông sân thượng 

23) Lắp đặt ánh sáng 
24) Cảnh quan 
25) Khung gỗ mới  
26) Giàn mái gỗ|Gạch + Ốp vách bên ngoài 
27) Lắp điện lạnh 
28) Hệ thống điện tổng quát 
29) Điện| ánh sáng | nội thất | ngoại thất 

 
30) Xây dựng nội thất 

• Văn phòng 
• Phòng chứa đồ 
• Nhà vệ sinh 

• Nhà bếp 
• Khu vực hoạt động mở 
• Trần nhà 

• Dọn dẹp bên trong 
• Lớp phủ nội thất | sơn 

 
GIAI ĐOẠN 2 | Hội Trường Hiện Tại | cải tạo mềm | Phòng học 1.750 SF | 1 Tầng 
*Điện áp thấp | AV | dữ liệu |Bảo mật của giáo xứ | Không nằm trong phạm vi của nhà thầu. 
**Nội thất và thiết bị|Không nằm trong phạm vi của nhà thầu. 
 
19) Hạn chế tháo dỡ không kết cấu 
20) Tháo cửa sổ + cửa ra vào 
21) Lớp bao bảo vệ thời tiết của tòa nhà 
22) Thay đổi cấp khu vực |Thoát nước 
23) Đổ bê tông lối đi 
24) Lắp đặt ánh sáng 
25) Cảnh quan 
26) Xây dựng nội thất Lớp học mới 
27) Lắp điện lạnh 

28) Hệ thống điện|Phân phối hệ thống điện cũ 
29) Điện | ánh sáng | nội thất |ngoại thất 
30) Mái nhà mới 
31) Sửa chữa nề, hồ nứt 
32) Lớp phủ bên ngoài | sơn 
33) Sửa chữa khung giáo kính  
34) Cửa sổ mới 
35) Cửa mới 

 
36) Xây dựng nội thất 

• Đặt khung giữ tường thổi sợi cách nhiệt 
• Bảng tường thạch cao mới  
• Lớp học 
• Nhà vệ sinh | Làm mới các cơ sở hiện tại 

• Hoàn tất trần nhà 
• Dọn dẹp bên trong 
• Lớp phủ nội thất | sơn 

 
Dự kiến |  Dự toán thời gian dự án (Đang chờ cho phép): Sửa đổi 
  
Ngày 1 Tháng Tư, 2022 | Thông tin trên được gửi đến 10 nhà thầu hỏi báo giá 
Ngày 22 Tháng tư, 2022 | Phát hành tài liệu đấu thầu 
Ngày 22 tháng 4 năm 2022 - 20 tháng 5 năm 2022 | Thời gian đấu thầu 
Ngày 31 Tháng năm, 2022 | Lựa chọn nhà thầu 
Ngày 7 Tháng Sáu, 2022 | Tham gia 
Ngày 21 Tháng sáu, 2022 | khởi công dự án | *Giấy phép đang chờ xử lý 
Ngày 30 Tháng Mười Một, 2022 | Dự án hoàn thành đáng kể 
Ngày 15 Tháng mười hai, 2022 | Dự án hoàn thành cuối cùng + đóng cửa 
 


