Vilniaus miesto savivaldybei

PRISISTATYMAS
UAB ADMEO – tai socialiai atsakinga įmonė nuo 2012 m. kovo 16 d, atsakingai ir
profesionaliai teikianti daugiabučių namų administravimo ir priežiūros paslaugas.
Jau 2014 m. įmonei CREDITINFO suteikė sertifikatą, pažymintį „ kad įmonė turi aukštą
mokumo reitingą. Tokį reitingą turi tik 4 % Lietuvoje veikiančių įmonių“.
Šiuo metu mes administruojame (prižiūrime) virš 250‘000 m2 daugiabučių namų ir
komercinių pastatų ploto.
UAB ADMEO turi visus reikiamus atestatus suteikiančius teisę vykdyti daugiabučių namų
bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, tame tarpe Lietuvos Respublikos Valstybinė energetikos
inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2012 m. gegužės 3 d. išduotus atestatus eksploatuoti šilumos
įrenginius ir turbinas (Atestato Nr. T-1085) ir eksploatuoti elektros įrenginius (Atestato Nr. E1829).
Įmonėje maža darbuotojų kaita, kas leidžia užtikrinti kvalifikuotą paslaugų atlikimą bei
operatyvų defektų šalinimą.
Savo kasdieninėje administravimo veikloje mes išlaikome aukštą klientų aptarnavimo
kokybę bei naudojame naujausią technologinę įrangą, kas užtikrina nepriekaištingą
administravimo funkcijų vykdymą.
Įmonėje yra įdiegtos, pažangi defektų registravimo ir kontrolės sistema, kuri leidžia
stebėti, kad pranešti bei pastebėti defektai būtu šalinami laiku, bei SAVITARNOS SVETAINĖ,
kur gyventojas mato visą aktualią informaciją susijusią su namu.
Taip pat esame įdiegę sistemą, kad klientui užregistravus defektą jis yra apie tai
informuojamas el. paštu arba sms žinute, o pašalinus defektą jis ir apie tai informuojamas.
Ypatingą dėmesį kreipiame į ekonomišką ir efektyvų namo šilumos energijos vartojimą.
Vien tik kokybiško šilumos punkto sureguliavimo ir pastovios kvalifikuotos priežiūros dėka
galima sutaupyti iki 10-15 % suvartojamos šilumos energijos namo šildymui.
Namo inžinierinių sistemų priežiūrą atlieka įvairaus profilio patyrę specialistai:
šilumininkai, elektrikai turintys tam reikalingus atestatus, santechnikai, staliai. Patalpų ir teritorijos
valymo darbus atlieka pareigingi valymo specialistai. Techninę priežiūrą atsakingai vykdo mūsų
įmonės specialistai, turintys Statybos techninės priežiūros vadovų atestatus.
Bendrovės darbuotojai yra puikiai pasirengę operatyviai ir atsakingai vykdyti
kasdieninius pastatų priežiūros darbus bei betarpiškai ir geranoriškai bendrauti su butų bei patalpų
savininkais.
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