Správa nehnuteľností
Spektrum činností Facility managementu spoločnosti ENGIE Services je
spojené so životným cyklom nehnuteľnosti – od vypracovania projektovej
dokumentácie, analýz a technických auditov, realizácie dodávok technických
zariadení, modernizácie prevádzky budov, cez výrobu, distribúciu a predaj
energií, až po komplexnú správu nehnuteľností.
Centrálny dispečing
Údržba, servis a odborné
prehliadky technických zariadení

Upratovacie služby

Recepcia

Prevádzková údržba objektu
Energetický manažment

CAFM, Helpdesk

Priestorový manažment

Dodávka energií

Strážna služba
Catering

Poštové a kopírovacie služby
Odpadové hospodárstvo

Údržba zelene a areálu
(zimná/letná)

Prevádzka tepelno-technických zariadení

Ďalšie služby komplexnej správy

• deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia,

Helpdesk. Systém pomáha ENGIE Servi-

nehnuteľnosti:

• právne a ekonomické činnosti, správa

ces a jej klientom zefektívniť a sprehľadniť

• komplexné riadenie a koordinácia
prevádzkovo-technických procesov
a podporných činností,

registratúrnych stredísk,
• ochrana životného prostredia, požiarna

procesy súvisiace so správou nehnuteľností.

ochrana, BOZP a fleet manažment.
Dispečing

• energetický manažment,
Informačný systém pre správu

ENGIE Services pre zabezpečenie vyššie-

majetku

ho komfortu svojich klientov ponúka mož-

ENGIE Services disponuje graficko-data-

nosť využitia služieb dispečingu s nepre-

rekonštrukcie priestorov, inžinierska

bázovým systémom pre podporu správy

tržitou 24-hodinovou prevádzkou počas

činnosť, sťahovanie, telekomunikačné

nehnuteľností a majetku. Okrem toho vy-

celého roka.

služby, centrálny dispečing

užíva webové rozšírenie systému Chastia

• správa médií a technickej
dokumentácie,
• administratívno-technické služby,

Referencie
Voderady

Samsung Display Slovakia, s.r.o.
Oblasť pôsobenia: Priemysel
Rozsah služieb:
• technická správa nehnuteľností -

• zabezpečenie pravidelných kontrol
a opisov zariadení a ich evidencia,
• riadenie a vykonávanie revízií a kontrol

prevádzka, údržba, špecializovaný

elektrického ručného náradia

servis a povinné inšpekcie zariadení,

a elektrických spotrebičov,

• oprava, údržba a modifikácia
slaboprúdových systémov,

• zabezpečenie letnej a zimnej údržby
areálu.
Spravovaná plocha: 44 000 m2

Košice

Oblasť pôsobenia: Administratíva

EcoPoint, s.r.o.

Rozsah služieb:
• komplexná správa nehnuteľnosti,
• údržba, opravy a obsluha zariadení,
• strážna služba, upratovanie, údržba
zelene a exteriéru,

• havarijná služba, servisy technických
zariadení, nakladanie s odpadmi,
výkon BOZP,
• údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky a servis technických
zariadení.
Spravovaná plocha: 11 289 m2.

Celé Slovensko

eustream, a.s.
Oblasť pôsobenia: Priemysel
Rozsah služieb:
• preventívna údržba, prevádzkovanie,
operatívna údržba a drobné opravy,
• odborné prehliadky a odborné
skúšky technických zariadení,
• údržba zelene a areálu.
Spravovaná plocha:
• budovy 17 802 m2,
areály 406 993 m2

