
Ký hợp đồng gói thầu EX-17 QLTP1 thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Thứ năm, 16 Tháng 4 2015 00:00

Ngày 16/4/2015 Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) và
Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký hợp đồng gói thầu EX-17 QLTP1 thuộc Dự
án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.      

  

  

Gói thầu EX-17 QLTP1 Xây lắp các công trình Nhà quản lý thu phí khu vực Hải Phòng bao gồm
xây dựng các nhà quản lý thu phí, kết cấu bê tông cốt thép với hạng mục:

  

  

Nhà quản lý thu phí cổng trạm thu phí cuối tuyến Km98+850: Xây dựng trên khu đất 5.400m2,
tổng diện tích sàn xây dựng là 1.242m2, trong đó: diện tích xây dựng khối nhà chính (02 tầng) là
546m2; công trình phụ trợ 150m2.

  

  

Nhà quản lý thu phí cổng trạm thu phí nút giao TL PR353: Xây dựng trên khu đất 3.200m2, tổng
diện tích sàn xây dựng là 1.078m2, trong đó: diện tích xây dựng khối nhà chính (02 tầng) là
464m2; công trình phụ trợ 150m2.
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Nhà quản lý thu phí cổng trạm thu phí nút giao QL NH10: Xây dựng trên khu đất 4.050m2, tổng
diện tích sàn xây dựng là 1.242m2, trong đó: diện tích xây dựng khối nhà chính (02 tầng) là
546m2; công trình phụ trợ 150m2.

  

  

Thời gian thi công gói thầu là 180 ngày cho toàn bộ công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị.

  

  

Một số hình ảnh tại lễ ký hợp đồng:
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