Triển khai Lắp đặt mốc quan trắc công trình Tổ hợp Căn hộ, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Alphanam
Friday, 01 March 2019 08:26

There are no translations available.
Công trình thi công Lắp đặt mốc quan trắc công trình Tổ hợp Căn hộ, Thương mại
dịch vụ và Khách sạn Alphanam Luxury trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà,
thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 92/GP-SGTVT do Sở
Giao thông vận tải cấp ngày 25/02/2019; cụ thể như sau:

1. Cấp cho:

a) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam.

- Địa chỉ: Số 47 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.3558.7979.

b) Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ Hưng An.

- Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.2206.307; 0988.262.690.
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2. Nội dung thi công:

Lắp đặt 03 mốc quan trắc địa kỹ thuật, kích thước hố mốc quan trắc 0,3x0,3m sâu 0,25m trên
vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp; tim mốc quan trắc các mép ngoài bó vỉa hè (mặt
đường) 05m, trong đó:

- Mốc số hiệu MC01 tại vị trí tiếp giáp giữa đường đôi và đường hai chiều Võ Nguyên Giáp
đoạn giữa nút giao với đường Đông Kinh Nghĩa Thục và nút giao với đường Trần Hữu Tước;
cách tim hố ga hệ thống thoát nước tại khu vực về phía Nam 7,0m.

- Mốc số hiệu MC02 tại vị trí phía Bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Đông Kinh Nghĩa
Thục (đoạn giữa Mốc số hiệu MC01 và nút giao với đường Đông Kinh Nghĩa Thục); cách tim hố
ga hệ thống thoát nước tại khu vực về phía Bắc 05m.

- Mốc số hiệu MC03 tại vị trí phía Đông nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Đông Kinh Nghĩa
Thục; cách tim hố ga hệ thống thoát nước tại khu vực về phía Bắc 7,5m.

3. Thời gian thi công: từ ngày 26/02/2019 đến hết ngày 08/3/2019.

P. TCKT
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