Thi công công trình

Để hoàn thành một dự án xây dựng, một kế hoạch hiệu quả là cần thiết. Tất cả có liên quan đến việc thiết
kế kiến trúc và thi công công trình hạ tầng phải gắn với những tác động gây ra với môi trường tự nhiên do
dự án đó gây nên, phải bảo đảm thi công xây dựng đúng chương trình, ngân sách, an toàn xây dựng tại
công trường, tác động đến người dân xung quanh công trình, tác động do việc chậm trễ của công trình, việc
chuẩn bị các tài liệu đấu thầu...

Thi công xây dựng là bộ phận được phát triển nhờ đội ngũ cán bộ kỹ sư, kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm
trong giám sát và quản lý xây dựng và các đội tổ chức thi công chuyên nghiệp. Huy Hoàng Steel đã và
đang khẳng định được thương hiệu của mình trong lĩnh vực thi công xây dựng.
Hãy đến với dịch vụ thi công xây dựng của CÔNG TY TNHH XD VÀ GCCK HUY HOÀNG:

– Cam kết chất lượng công trình là tiêu chí hàng đầu tạo sự tin tưởng của khách hàng hơn 8 năm qua.
– Giá thành cạnh tranh, hợp lý với mặt bằng chung của thị trường và đáp ứng được mong muốn của gia
chủ.
– Tiến độ thi công nhanh chóng, cam kết đúng hẹn tuyệt đối, phạt tiến độ nếu công trình chậm trễ (điều
khoản được quy định rõ trong hợp đồng).
– Cam kết bảo hành nhanh chóng, khắc phục sự cố kịp thời không gây ảnh hướng đến nhu cầu sinh hoạt
của gia đình.
– Cam kết không bán thầu, chịu trách nhiệm tuyệt đối và đồng hành cùng với khách hàng trong suốt quá
trình sử dụng.
– Không sử dụng vật tư kém chất lượng, chúng tôi luôn cam kết vật tư đúng và đủ để bảo đảm chất lượng
công trình sau khi đưa vào sử dụng.
– Tư vấn, khắc phục, chỉnh sữa lỗi nếu bản vẽ thiết kế ảnh hưởng không tốt đến quá trình thi công và chất
lượng công trình (đối với trường hợp chủ nhà nhờ bên thứ 3 thiết kế)
Quy trình thi công xây dựng:
1. Trao đổi, khảo sát, nắm bắt nhu cầu với chủ nhà
2. Báo giá thi công chi tiết trên từng hạng mục
3. Ký kết hợp đồng thu công
4. Chuẩn bị phương án triển khai thi công. Thực hiện các công tác chuẩn bị ban đầu: lán, trại, hàng
rào, kho bãi tập kết vật liệu…
5. Triển khai công việc thi công tại công trường theo kế hoạch thi công chi tiết theo thỏa thuận trong
hợp đồng, mỗi giai đoạn đều có phần kiểm tra, giám sát và nghiệm thu hoàn thành từng giai đoạn,
từng hạng mục…
6. Sau khi hoàn thành công việc thi công, chuẩn bị tổng hợp Hồ sơ quyết toán công trình.
7. Lập thủ tục bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
8. Theo dõi và bảo hành

Bài viết liên quan
Thiết kế nhà thép tiền chế

Tư vấn kỹ thuật
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