Družinsko podjetje GRADNJE GRČA d.o.o že dvajset let vodita direktorica TATJANA
GRČA, univ. dipl. ekonomistka z licenco za nepremičninsko posrednico in LEON GRČA,
zidarski mojster in odgovorni vodja del, ki zagotavlja strokovnost in kvalitetno izvedbo
gradbenih del.
Ukvarjamo se z vsemi gradbenimi deli:











novogradnja stanovanjskih in poslovnih objektov
izdelava temeljev za montažne objekte
adaptacija starejših objektov z vsemi obrtniškimi deli
izdelava fasad
izdelava kamnitih in betonskih opornih zidov
urejanje dvorišč
notranja ureditev prostorov
gradnja stanovanjskih objektov za trg
priklop objektov na kanalizacijski sistem
gradnja baznih postaj za telekomunikacije

Zaposlujemo do deset gradbenih delavcev, vse ostale storitve kot so izkopi, strojne in elektro
instalacije, keramičarska, slikopleskarska, krovska in kleparska dela pa zagotavljamo z lastno
bazo kvalitetnih kooperantov. Prevzamemo vsa gradbena in obrtniška dela in vašo gradnjo
hitro in kvalitetno pripeljemo do želene faze. Fleksibilnost in bogate izkušnje nam omogočajo
strokovno izvedbo del od ideje do vselitve.
Vrsto let gradimo bazne postaje za telekomunikacije po celi Sloveniji in izvajamo javna
naročila za šole, vrtce, kulturne domove. Poleg individualnih strank so naši naročniki Telekom
d.d., Občina Ig, Občina Brezovica, Vrtci Brezovica, Občina Borovnica, ki nas potrjujejo kot
zanesljivega in kvalitetnega partnerja.
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Profesionalen odnos do naročnikov in
odgovorna izvedba naših storitev nam
pomagajo tudi pri izvedbi javnih naročil
za šole, vrtce in občine. Hitro in
kvalitetno
opravimo
storitev,
se
prilagodimo potrebam naročnika in
pripravimo vso potrebno dokumentacijo
tudi za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Naše reference pri javnih naročilih so:


















gradnja prizidka z vso notranjo opremo Zadružni dom Notranje Gorice
gradnja pokopališke vežice Notranje Gorice
prenova celotnega dela starega dela osnovne šole Golo z vso opremo
adaptacija fasade OŠ Notranje Gorice
adaptacije kuhinje Vrtec Podpeč
adaptacija sanitarnih prostorov OŠ Brezovica
obnova kopalnic Vrtec Draga Ig
adaptacija prostorov Pošta Notranje
Gorice
adaptacije igralnic in ostalih pomožnih
prostorov v Vrtcih Brezovica
ureditev zunanjih igrišč v Vrtcih
Brezovica
ureditev dvorišča OŠ Brezovica
adaptacija sanitarnih prostorov Vrtec
Borovnica
ureditev prostorov za Krajinski park
Barje
gradnja opornih zidov za JKP Brezovica
ureditev ograje okoli POŠ Notranje Gorice
gradnja baznih postaj za Telekom d.d.
gradnja GNSS točk 0. reda za Geodetsko upravo RS
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Ime podjetja

GRADNJE GRČA storitve d.o.o.

Sedež podjetja

Podovnice 13, 1357 Notranje Gorice

Direktorica

TATJANA GRČA, univ.dipl.ekon.

Odgovorni vodja del

LEON GRČA, zidarski mojster

Telefon

01/3651-534

Fax

01/3651-764

e-mail

info@gradnje-grca.si

Identifikacijska številka za DDV

SI49354361

Matična številka

1946447

Transakcijski račun

02053-0254414212 NLB d.d.

Spletna stran

www.gradnje-grca.si
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031/625-817
041/625-817

