Triển khai thi công Hoàn thiện chống quá tải Điện lực thanh Khê năm 2017 - giai đoạn 2; Lắp đặt cáp ngầm
Thứ sáu, 24 Tháng mười một 2017 09:12

Hạng mục thi công công trình Lắp đặt cáp ngầm trên đường Hoàng Thị Loan triển
khai thi công theo Giấy phép thi công số 1082/GP-SGTVT ngày 22/11/2017 do Sở Giao
thông vận tải cấp; cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 35 đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 0236.3221601.

2. Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV MY.AQ.

- Địa chỉ: Số 17 đường Lê Đình Thám, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 0236.3634.869.

3. Nội dung thi công:

Tổ chức thi công lắp đặt 44m mương cáp ngầm trên vỉa hè đường Hoàng Thị Loan và băng
qua đường 5,5m chưa đặt tên theo hồ sơ thiết kế được duyệt; phạm vi thi công từ tủ điện hiện
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trạng số hiệu TU3.5 (đối diện Thiền Viện Bồ Đề) dọc theo vỉa hè về phía cầu Km0+842.95,
băng qua đường đến trụ điện hiện trạng số hiệu T3-NNH; Tim tuyến cáp ngầm trên vỉa hè cách
mép ngoài bó vỉa đường Hoàng Thị Loan là 5,0m. Tại vị trí 02 đầu góc giao với đường 5,5
chưa đặt tên, đào 02 hố thế để phục vụ công tác khoan qua đường với kích thước hố đào tại mỗi
vị trí LxBxH = (2x1,5)m.

4. Thời gian thi công: Từ ngày 24/11/2017 đến ngày 08/12/2017.

P. QLKCHTGT
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