Predstavitev podjetja Esva sistemi, d. o. o.
O podjetju
Smo podjetje, ki je dejavnost kot samostojno obrt začelo samostojno opravljati leta 1991,
in sicer na področju avdiovizualnih naprav in sistemov. Zaradi širitve dejavnosti smo
registrirali družbo z omejeno odgovornostjo Esva sistemi, d. o. o., in z veliko uspešnostjo
opravljali dejavnosti na področju elektronapeljav in telekomunikacij.
Podjetje Esva sistemi, d. o. o., v največji meri izvaja dela na elektronapeljavah in v
telekomunikacijskih sistemih, kar pomeni celostno rešitev.

Podatki podjetja
Firma: Esva sistemi, d. o. o., podjetje za storitve, trgovino in inženiring
Skrajšana firma: Esva sistemi, d. o. o.
Sedež: Trpinčeva ulica 108, Ljubljana
Matična številka: 2034565
ID za DDV: SI40686272
Telefonska št.: +386 41 777343, +386 1 5461783
Št. telefaksa: +386 1 546 17 82
E-naslov: info@esva-sistemi.net, bostjan.gabric@esva-sistemi.net
Spletna stran: www.esva-sistemi.com
Registracija:
Glavna dejavnost družbe: telekomunikacije, elektroinštalacije, gradnja
Poslovni račun: odprt pri SBERBANK
Število redno zaposlenih: 20

logotip podjetja

Dejavnost podjetja
1. Elektronapeljave
 VN- in NN-priključni vodi
 izdelava priključno-merilnih mest
 napeljave
 centralnonadzorni sistemi
 meritve
2. Telekomunikacije
 gradnja optičnih in bakrenih telekomunikacijskih omrežij (FTTH, FTTX …
bakrena omrežja, CATV, mobilna telefonija)
 strukturna ožičenja
 meritve
 projektiranje
3. Naprave za javljanje in alarmiranje
 gradnja sistemov za javljanje in alarmiranje požara in ogljikovega monoksida
 gradnja protivlomnih sistemov
 videonadzorni sistemi
 kontrola pristopa in registracija delovnega časa
4. Sončne elektrarne
 gradnja sončne elektrarne za prodajo električne energije
 gradnja sončne elektrarne za samo oskrbo

Poslanstvo, strategija, vizija


Poslanstvo

Smo razvojna, tržno usmerjena, inovativna, finančno stabilna in poslovno uspešna
družba, ki napreduje z reševanjem izzivov in iskanjem novih poslovnih priložnosti.
Imamo dolgoletne izkušnje, pridobljeno znanje ter zaupanja vredne in kakovostne
storitve, s katerimi strankam nudimo zadovoljstvo, in imamo pristen poslovni odnos do
partnerjev in dobaviteljev.


Vizija

Naši glavni dejavnosti sta in bosta ostali gradnja in razvoj na področju telekomunikacij
in elektroenergetskih sistemov. Postati želimo še stabilnejše in uspešnejše ter
tehnološko sodobno in prijazno podjetje s kakovostno storitvijo na območju Evrope.
Prizadevali si bomo še bolje spoznati potrebe svojih naročnikov ter dolgoročno in
uspešno sodelovati z njimi.


Strategija

Strategija podjetja pomeni uresničevanje vizije, zato želimo biti strokovno usposobljeni
za izvajanje zastavljenih ciljev v regiji.

Referenčna lista objektov (večji projekti od leta 2013 naprej)


Univerzitetni klinični center Ljubljana – oddelek Hematologija
Elektronapeljave, telekomunikacije, razsvetljava
Vrednost projekta: 10,500.000 €
Površina izgradnje: 1.800 m2



Urgentni center Celje – Bolnica Celje
Elektronapeljave, telekomunikacije, razsvetljava
Vrednost projekta: 32,000.000 €
Površina izgradnje: 2.300 m2



Telekom Slovenije, d. d. – Območje Ljubljana
Telekomunikacije – gradnja FTTH-optičnega omrežja Ljubljanska regija
Vrednost projekta: 11,200.000 €
Število uporabnikov: 38.500 optičnih priključnih točk



Slovenske železnice, d. d. – GSM-R, Global System for Mobile Comm –
Railway
Telekomunikacije – optične povezave baznih postaj
Vrednost projekta: 110,000.000 €
Površina izgradnje: 145 km

