
Lễ mở hồ sơ dự thầu gói thầu EX-15 thuộc dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Thứ hai, 20 Tháng 4 2015 15:13

Vào hồi 9h30 sáng ngày 20/4/2015 tại Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt
Nam (VIDIFI), đã diễn ra Lễ mở thầu Gói thầu EX-15 thi công cảnh quan - cây xanh thuộc Dự
án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.      

  

  

Gói thầu EX-15 Thi công cảnh quan – cây xanh: Trồng cây xanh trong khu vực kẹp giữa đường
cao tốc và đường gom là dải đất được san lẩp, tạo phẳng có bề mặt rộng điển hình là 10m được
bố trí trồng cây xanh, trồng cây xanh hai bên đường cao tốc, các nút giao, các khu nhà quản lý
thu phí, Nhà điều hành Trung tâm để tạo cảnh quan, môi trường cho Dự án đường ô tô cao tốc
Hà Nội – Hải Phòng.

  

  

Một số hình ảnh tại lễ mở hồ sơ dự thầu gói thầu EX-15:
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Ông Đỗ Văn Thuần - PGĐ. Ban PMB phát biểu tại buổi lễ    
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  Tin ảnh: Vidifi.,jsc
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