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HAQQIMIZDA

“AHMADOGLU” şirkəti 13.06.2019-cu ildə Mustafazadə Əhməd
Vaqif oğlunun rəhbərliyi ilə lisenziya əsasinda,tam şəkildə,rəsmi olaraq
fəaliyyətə başlayıb.Şirkətimizin əsas fəaliyyəti: İnzibati,yaşayış,o
cümlədən biznes tipli binaların layiləndirilməsi,dizayn
xidmətləri,tikintisi və təmiri istiqamətindədir.Bundan başqa şirkət
mənzillərin təmirini də uğurla təşkil edir.
“AHMADOGLU “MMC İNŞAAT ŞİRKƏTİ 2019-cu ildən fəaliyyət
göstərir. Qısa müddət ərzində peşəkar komandası ilə şirkətimiz İnşaat
sektorunun müxtəlif sahələrində fərqlənməyi bacarmışdır. Bunun
müqabilində dövlət və bank sektorlarının etimadını qazana bilmiş,
üzərinə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirməyi bacarmışdır.
istəklərinizə uyğun eksteryer- interyer dizayn, mebel və aksesuar
işlərinin reallaşdırılmasını operativ həyata keçirə bilən komanda ilə
çalışmaqdan zövq alacaqsınız. AHMADOGLU ailəsi üçün ən əsas kartvizit müştəri məmnuniyyətidir.
Eyni zamanda şirkətimiz müxtəlif növ inşaat və təmir material və
avadanlıqlarının topdan satışını və logistikasını həyata keçirir.
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Ahmadoglu MMC şirkətində həyata keçirilən işlər:
1. Fərdi yaşayış və iaşə obyektlərinin tikinti, təmir və təchizat
işlərinin görülməsi;
2. Korporativ və dövlət layihələrinin hazırlanıb həyata
keçirilməsi, tikinti, təmir və təchizatı;
3. Servis xidmətlərin həyata keçirilməsi;
1. Fərdi yaşayış və iaşə obyektlərinin tikinti, təmir və təchizat
işlərinin görülməsi:
Fərdi yaşayış evlərinin (həyət evləri, bina və yaşayış kompleksləri,
villalar) və iaşə obyektlərinin ( kafe, restoran, çayxana, əyləncə və
istirahət kompleksləri və s.) tikintisi və təmiri, avadanlıqların təchizi,
quraşdırılması və servisinin həyata keçirilməsi
a. Həyət evləri və villalar:
- eskiz layihələrin və layihə-smeta planının hazırlanması;
- eksteryer dizaynda sifarışçinin istəklərini ön planda tutaraq bina və ya
tikilinin görünüşü, üslubu və xüsusiyyətlərinin reallığa çevrilməsi;
- təmir işlərinin həyata keçirilməsi zamanı interyer dizaynın eksteryerə
düzgün inteqrasiya ilə planlanması;

- istıfadə edilən tikinti material və avadanlıqların keyfiyyət və zəmanətə
cavab verməklə ən uyğun qiymətə təchizi, quraşdırılması və servisi;
- landşaft dizaynın planlanması və qurulması, qulluq vasitələrinin
təchizi;
- sənədləşmə ( çıxarış, ekspertiza rəyləri, kommunal xətlərin
quraşdırılması üçün icazələr və s.)
b. Bina və yaşayış kompleksləri :
- bina və yaşayış komplekslərinin layihəsinin hazırlanması, tikintisi ;
- avtomobil park və dayanacaqlarının tikintisi, dalan yollara asfalt
örtüyünün çəkilməsi;
- istirahət və əyləncə parklarının qurulması ;
- təhlükəsizlik və yanğından mühafizə sistem və avadanlıqlarının,
avtomatik hərəkət mexanizmlərinin (lift, şlaqbaum, eskalator,
avtopolislərin və s.) təchizi, quraşdırılması və servisi;
- havalandirma sistemlərinin təchizi və quraşdırılması;
- izolyasiya və dam örtüklərini işlərinin aparılması;
- kommunal xətlərin çəkilməsi;
- mərkəzi istilik sistemlərinin və qazanxanaların qurulması;
2. Korporativ və dövlət layihələrinin hazırlanıb həyata keçirilməsi,
tikinti, təmir və təchizatı;

a. İaşə obyektlərinin inşaası və təmiri:
-

Layihə-smetanın hazırlanması;
Eksteryer və interyer dizaynın hazırlanması;
Layihənin inşaası;
Elektrik və yanğından mühafizə sistemlərinin qurulması;
Havalandırma və soyutma sistemlərinin quraşdırılması;
Su və qaz xəttlərinin təchizatı;

b. İdarə, müəssisə, bank, klinika və digər obyektlərin inşaası və
təmiri;
-

Layihə-smetanın hazırlanması;
Layihənin inşaası;
Təhlükəsizlik avadanlıqlarının təşkili və quraşdırılması;
Elektrik və yanğından mühafizə sistemlərinin qurulması;
Havalandırma və soyutma sistemlərinin quraşdırılması;
Kommunal xətlərin çəkilmısi;

3. Servis xidmətlərin həyata keçirilməsi:
a. Elektrik avadanlıqları:
- Elektrik avadanlıqlarının təşkili və quraşdırılması;
- Avadanlıqlara texniki xidmətlərin (cari, reqlament, qəza, illik
texniki xidmətlər və s.) göstərilməsi;

- UPS, akkumulyator batareyaları, tənzimləyici, generator, yüksək
və aşagı gərginlikli elektrik avadanlıqlarının labarator şəraitdə
təmirinin həyata keçirilməsi;
b. Yanğından mühafizə:
- Yanğından mühafizə sistemlərinin quraşdırılması;
- Yanğından mühafizə avadanlıqlarının təşkili və quraşdırılması;
- Yanğından mühafizə avadanlıqlarına texniki xidmət növlərinin
aparılması və sazlığının yoxlanılması;
- Yanğın uçotunun və təxliyyə planının hazırlanması və eyni
zamanda personala təlimat və praktik dərslərin keçirilməsi;
c. Havalandırma və soyutma sistemləri:
- Havalandırma və soyutma sistemlərinin quraşdırılması;
- Havalandırma və soyutma avadanlıqlarının təşkili və
quraşdırılması;
- Havalandırma və soyutma sistem və avadanlıqlarına texniki
xidmətlərin göstərilməsi;
- Baş vermiş nasazlıqların dərhal aradan qaldırılması;
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Şirkətimizin siyasəti
Bütün öhdəliklərə ciddi şəkildə əməl edərək müştərilərimizə səmimi,
etibarlı, peşəkar xidmət göstərmək, əməkdaşlıq etdiyimiz müştərilərə,
işçilərə, tərəfdaşlara və təchizatçılara qarşı dürüst və hörmətli
davranmaqdır. Hər “AHMADOGLU”MMC inşaat layihəsi, fərqli
gözləntiləri üstün keyfiyyətlə qarşılaya bilir. İşimizdə yüksək keyfiyyət
həmişə mühəndislik və idarəetmə elmlərində ən son texnologiyadan
istifadə etməklə təmin edilir. “AHMADOGLU” MMC inşaat standartları
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş prosedurlara əsaslanır.
Mükəmməlliyi “AHMADOGLU”MMC bilir; Sektorun bina
bloklarından biri olmaq ən yaxşı detallara əsaslanaraq ən mükəmməlliyi
hədəfləməklə həyata keçirilir. "Sıfır Qüsur" siyasəti “AHMADOGLU”
MMC üçün həm hədəf, həm də uğurdur. Bu əsasda tamamlanan və
davam edən layihələrdəki hər mühəndislik detalı daim sorğu-suala
çəkilir, yenidən araşdırılır və daha yaxşı və daha təsirli nəticələr əldə
etmək üçün həllər hazırlanır. İnşaat sektorunda bir podratçı və ya
sərmayəçi kimi fəaliyyət göstərən “AHMADOGLU”MMC vəzifəsi,
insan dəyərlərini ön planda tutaraq,təbiəti və ətraf mühiti qorumağın
zəruriliyinə əhəmiyyət verərək planladığımız layihələri həyata
keçirməkdir. Bu mənada gördüyümüz bütün işlər, həyata keçirəcəyimiz
işlərin təminatıdır. Maksimum müştəri məmnuniyyəti prinsipi ilə
müştəri ilə daimi dostluğa çevrilən münasibətlər yaratmaq ən böyük
dəyərimizdir.

Maddi-texniki baza
1.Tikinti texnikaları

2.Ofis və işçilik üçün konteynerlər

3.Tikinti sahəsində işçi geyimi
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Bizim layihələrimiz
1. 2500kva yüksək gərginlik elektrik enerjisi xəttinin
çəkilişi və quraşdırılması-CMS Properties MMC

2.Yolun bərpası,Tamet daşların bordyurun
düzlüşü,anbarın daxilində ofisin təmiri və tikintisiVEYSƏLOĞLU MMC

3.Elektrik .Havalandırma.Ofisin təmiri və
restavrasiyası -Roof Akademiyası

4.Keramik işləri,boya işləri,yağlı
beton,mebel,suvaq,gips işləri,parket,yanğına qarşı
qapılar-Baku Medical Center

5.Mebel işləri-Qafqaz Baku City Hotel

6.Qazablok hörgü işləri-İNTEKS MMC

7.Beton işləri -Gübrə zavodu

8.Küçə işıqlarının və elektrik dirəklərinin
quraşdırılması-Bakı Abadlıq Xidməti

9.Mənzillər tam təmiri və avadanlıqlarla təmin
olunması -Şəxsi Əmlak

10.Villaların tikinti və təmiri,interyeri,eksteryeri və
dizayneri
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Əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlər
Şirkət

Layihə

PAŞA
CONSTRUCTİON
MMC

İldirim ötürücülərinin
quraşdirilması

01.10.2019

25.10.2019

Binan daxili temiri ve
avadanliqlarla temin olunması

01.10.2019

31.10.2019

Jalə Plaza

Veysəloğlu
MMC
CMS
Properties
MMC
Bakı Abadlıq
Xidməti

Tarix Periodu
Başlanıb
Bitib

Yolun bərpası.
Tamet daşların düzülüşü,asfalt
01.11.2019 30.11.2019
örtüyünün
çəkilməsi,bordyurların qoyulması
Xarici elektrik sistemin
quraşdırılması
01.12.2019 15.01.2020
Küçə işıqlarının və elektrik
dirəklərinin quraşdırılması

03.07.2020

ÜNVAN: Green Plaza, Xan Şuşiniski 49, Bakı, Azərbaycan
TEL : (+994 70) 223 79 87,(+994 55) 252 62 16

Davam edir

