Пазар

ДГТ икол како една од водечките компании
во градежништвото во Македонија, веќе 30
години обезбедува комплетен опсег на услуги во
областа на градежништвото и пазарот на
недвижнини. икол располага со над 500
вработени, од кои 70 се високо квалификувани
инжењери со долгогодишно искуство.
ИКОЛ е една од малкуте компании на
пазарот, опремена со сопствена градежна
механизација и високо професионален кадар.
Предводена со претприемачки дух и иновативни
идеи, бележи континуиран раст и развој при
своето работење.
Проектирање, изведба и надзор се само дел
од услугите кои ги нуди на пазарот.

Достигнувања

Успехот на икол, пред се, се темели на
посветеноста и професионализмот на
компанијата кон клиентите и своите
соработници. Успехот е резултат на навремено
и квалитетно реализирање на проектите и
пронаоѓање на креативни и иновативни
решенија за градежните предизвици.
Како потврда за квалитетот на услугите кои
ги нуди, како и посветеноста кон грижата за
животната средина, ИКОЛ ги поседува
меѓународните стандарди:
- Систем за управување со квалитет ISO
9001:2008,
- Систем за управување со животната средина
ISO 14001:2004 и
- Систем за управување според OHSAS
18001:2007.
Голем дел за успехот на икол се базира на
следењето и примена на современите светски
трендови и нови технологии, како и на
долгорочното инвестирање во своите
вработени со едукација и обука, кои се носечка
сила за континуираниот раст на икол.
ИКОЛ е сигурен во способноста на
своите вработени, тие се еден од најзначајните
ресурси на компанијата и нивното значење е
многу големо. Најголемиот успех на секоја
компанија се потпира на успехот на
вработените.
Тимската работа, беспрекорната работа и
спремноста секогаш да се одговори на
различните барања на клиентите, како и сите
објекти да се завршат на време и со висок
квалитет, а да не излезат од бу ет, се само мал
дел од достигнувањата на икол.
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Наведените карактеристики се важен дел од
пакетот на организацијата што влијае врз
колегијалноста и преформансите на вработените.
Сите овие елементи придонесуваат за
зголемување на конкурентноста на организацијата
и способноста таа да се прилагоди кон
промените на средината.
Многубројните награди и признанија, се само
уште еден доказ, дека квалитетот и сигурноста се
градат врз темелите на традицијата, со визија
предводена од иновацијата.

Во имплементацијата на стратешките цели и
вредности, активностите на оваа компанија се
насочени кон клиентите и услугите, вработените,
заедницата и заштита на животната средина.

Историјат

Почетоците на градежната компанија икол
датираат од 1987 година, кога е основана од
ивко Пандев.
Од мала приватна компанија со само неколку
вработени, денес икол работи на територија на
цела Македонија и се вбројува меѓу 100-те
најголеми и најуспешни компании во државата.
Иновативните идеи, претприемачкиот дух и
навремено и квалитетно завршените проекти, го
одразуваат лицето на компанијата.
Денес, икол располага со повеќе сопствени
асфалтни и бетонски бази, каменоломи, сопствен
сервис за механизација, високо специјализирана
лабораторија за испитување на градежни
материјали, како и со најсовремена фабрика за
производство на ПВЦ прозори.
Како општествено одговорна компанија,
својата филозофија ја темели врз грижата за
граѓаните и заедницата.

Производ

Комплексната природа на градежништвото
диктира повеќестрана ангажираност и прецизна
организација.
ИКОЛ својата стабилна позиција на пазарот
ја одржува, благодарејќи на интелигентната
управувачка политика и почитување на високите
професионални стандарди.
икол нуди широк опсег на услуги, со цел
професионално и навремено извршување на
доверените обврски и тоа во: проектирање
(анализа и припрема), изведба (нискоградба,
хидроградба и високоградба), надзор (контрола
на изведба на објекти), производство
(производство на ПВЦ столарија, асфалт, бетон и
бетонски елемент).

Неодамнешен развој

Со имплементирање на новите технологии,
обновување на механизацијата и со добра тимска
работа, икол успеа да изведе повеќе, специфични,
градежни објекти.
Помеѓу најзначајните проекти на икол, денес
можат да се издвојат:
- Изведба на првата подземна сообраќајница во
Македонија, заедно со плоштадот во Струмица
за осум месеци, вкупно 22.000 м2;
- Изградба на Европска Очна Болница, за неполни
осум месеци
- Изведба на примарен и секундарен гасовод од
полиетиленски цевки во Струмица, со должина
од 15 km
- Изградба на рекреативен воден - аква парк во
Скопје, со површина од 10.000 м2
- Изградба и проширување на Булевар Трета
Македонска бригада во Скопје, со вкупна
должина од 1,24 км
- Изградба и проширување на ул. Првомајска
(денес бул. Борис Трајковски) во Скопје, со
вкупна должина од 2,4 км
- Изградба на мост во Злетово со должина од 45
метри
- Изведба на станбено - деловен Комплекс
„ икол“ со 4 објекти, со 200 станбени единици
- Изведба на 4 станбено - деловни објекти во
Скопје, со 350 станбени единици
- Изградба на пречистителна станица за отпадни
води WWTP Берово
- Изградба на пречистителна станица за отпадни
води WWTP Волково
- Изведба на филтер станица и главен водовод за
водоснабдување на Кавадарци
- Изведба на главна канализација во Прилеп
- Изведба на канализација за Сончев Град, Скопје
- Изведба на првата катна гаража во Македонија
на 11 нивоа, вкупно 13.000м2 за 10 месеци
- Изведба на парк Јане Сандански со фонтани во
Скопје за 28 дена
- Планирање и нивелирање на парцели во ТИРЗ
Струмица за потребите на онсон Контролс,
со ископ од 240.000 м3 во период од 30 дена
- Изведба на 4 бензински пумпни станици за
Инвеститорот ЛУКОИЛ Македонија, во просек
по 60 дена
- Изградба на преку 15 верски објекти
- Изградба на локални и регионални патишта во
Македонија
- Изградба на мини хидро централи
- Изградба на водоводни мрежи за населени
места во Македонија и многу други.
Покрај наведените проекти, икол може да се
пофали и со многу зелени проекти: Изградба на
првата пасивна - еколошка куќа - во Македонија, со
нето потрошувачка на енергија близу до нула
изведба на соларна централа од 2 мегавати, замена
на азбестно - цементни плочи во повеќе училишта,
на територијата на Скопје и има учествувано во
изведба на градежни работи за најголемиот проект
со ветерници во Македонија.

Промоција

Во своето работење, ИКОЛ докажува дека
доследно ги почитува и применува правилата на
општествената одговорност, компанија која дава
свој придонес за развојот на општеството и за

подобрување на квалитетот на животот на
граѓаните заедниците, а притоа одговара на
нивните потреби со поддржување на организации,
настани, активности и проекти од областа на
културата, спортот, образованието и сл.

Компанијата е препознатлива по почитување на
правилата на пазарот и својата репутацијата за
одговорна компанија.
Квалитетот, навремено завршените објекти,
максималниот респект за роковите и целосната
понуда, се темелите кои ја прават компанијата
респектабилна и квалитетна. Со експанзијата и
континуираното подобрување на услугите,
континуирано вложување во обука на своите
вработени, како и вложувањето во соодветна
градежна механизација, компанијата цели да ги
задоволи своите клиенти и бизнис партнери, да
придобие нови клиенти и да се позиционира на
нови маркети.

.
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...
Практикувањето на општествената
одговорност, икол ја има цврсто интегрирано во
својата бизнис култура и работење. икол е
компанија која на своите клиенти и бизнис
партнери им нуди подобра енергетска ефикасност
и помала потрошувачка на енергија, а поквалитетно
живеење.
икол ги почитува и следи новите европски
трендови во областа на заштита на животната
средина.
Создава здрави, одржливи простори во урбани
средини како резултат на економски здрава
инвестиција, општествено одговорно управување
усогласено со принципите на одржливиот развој.

Вредност на трговската марка

Лојалност и целосна одговорност кон
клиентите, највисок квалитет на услугите, реализација
на проектите во зададените рокови, се само дел од
основните принципи кои се препознатливи за
икол. Екслузивна изведба, ефикасност,
економичност и функционалност се дел од
барањата на клиентите, кои икол секогаш ги
исполнува, навремено и во зададениот бу ет.
икол, секогаш е максимално посветен на
задоволување на потребите на своите клиенти и
бизнис партнери.

ИКОЛ
За првата подземна сообраќајница во Македонија
со плоштад Струмица, икол го доби
признанието за најдобро остварување во
градежништвото за 2010 година во Р. Македонија.
икол ја изгради првата катна гаража на 11
нивоа во Македонија.
икол ја изгради првата пасивно еколошка куќа,
со сертификат, во Македонија.
икол е меѓу првите компании во Македонија
која има изведувано примарен и секундарен
гасовод во Македонија.
Еден од поголемите рекреативни водни - аква
паркови во Македонија е изграден од икол.
икол е најголем изведувач на водоводни и
канализациони мрежи во Македонија.
Во 2015 2016 година икол беше национален
шампион на европските бизнис награди.
Во 2015 година, икол донираше
специјализирано игралиште за децата со посебни
потреби во Општина Ново Село, што е прво
игралиште од ваков тип во оваа општина.
Од 2008 година, икол е во друштвото на 200те најголеми и најуспешни компании во
Македонија, којшто секоја година бележи
континуиран раст.
Меѓу 70-те инженери со високо образование,
покрај архитектите, градежните инженери,
електро инженерите и машинските инженери, во
икол работат и кадри како инженери по
геодезија, инженери по геотехника, рударски
инженери, шумарски инженер и др.
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