Tisztelt Tagszervezet!
Franciaországból, a Magyar Nagykövetség Kereskedelmi kirendeltség vezetője közreműködésével,
korábbi együttműködésünk alapján érkezett az ÉVOSZ-ba az alábbi megkeresés, amelyben nagy
beruházásokhoz, út-, vasút-, alagút-, és lakásépítési feladatokhoz keresnek kivitelezőket, beszállítókat.
A Vinci Constructions a világ egyik vezető építőipari vállalata, a kivitelezője, a Grand Párizs, illetve a
Primmea nevű lakásfejlesztési programnak. A Vinci Constructions FR-ban infrastruktúrafejlesztési
projektekhez kötődően a cég forgalma eléri a 7 mrd EUR-t (4,6 mrd EUR beszerzési kiadás, ennek 65%-a
beszállítói/alvállalkozói szerződések formájában). A Vincinek éves szinten 9600 futó építkezési projektje
van.
A Vinci Primmea nevű lakásfejlesztési programja jelenleg a cég egyik kiemelt üzletfejlesztési iránya, mely
a bevont agglomerációkkal közösen kifejlesztett, a piacinál majd 30%-kal alacsonyabb árszínvonalat
elérő, hitelezéssel támogatott újépítésű, környezetbarát lakásprogram.
A cég kifejezte, hogy érdekelt a Grand Paris projekthez kapcsolódó komplex építési feladatok
„kiszervezésére” is, amennyiben azokra megfelelő innovatív, költséghatékony megoldásokat, ajánlatokat
kap az alagútfúrástól, az innovatív építőanyagokon keresztül, a tűzbiztonsági rendszerekig.
A Vinci Primmea nevű lakásfejlesztési program egy magas minőségi színvonalnak megfelelő lakóparkprogram, amelynek kivitelezése során a – Vinci állításai szerint – közel 30%-os (kulcsrakész piaci)
árszintet az alábbi módon érik el:
- költséghatékonyságot eredményező globális megoldás (tervezés-beszerzés-kivitelezés),
- innovatív és költséghatékony alapanyagok, technológiák, megoldások,
- a program volumene (méretgazdaságosság),
- kedvező finanszírozás a bevont pénzintézetekkel,
- az építkezési helyszínek bekerülésének és az engedélyeztetéseknek optimalizálása az
agglomerációk bevonása révén.
Az első három pont szorosan összefügg, és együttesen eredményezi a lakóépületek kivitelezési
költségeinek csökkenését, ugyanakkor e kivitelezéseknek a nyugat-európai minőségi sztenderdekhez
továbbra is igazodó színvonalát.
A Vinci tehát nem olcsó anyagokat keres, hanem minőségi termékeket, melyek a megrendelési
volumenek révén, illetve technológiai szempontból – de minőségi szintjükkel egyenes arányban –
költséghatékony (vagy legalább versenyképes) megoldást jelenthetnek.
A Vincit ezért is érdekli továbbá minden olyan, anyagában, technológiájában innovatív vagy a megoldás
újszerűségében figyelemre méltó megoldás, mely hozzáadott értéket képviselhet a Primmea
programban (pl. egy újfajta szigetelési technológia, innovatív – pl. antiallergén – burkolóanyag, újszerű
épületgépészeti elem stb.), s amelyet otthoni partnereink segítségével – az igénylistára adott válaszunk
mellett – proaktív módon kívánunk kiajánlani (akár adott terméktípusok, akár egy technológiai
megoldást szállító vállalat formájában).
A Vinci szerteágazó tevékenysége miatt a fenti szellemben várják tőlünk a javaslatot, hogy pl. a
példaként említett Grand Paris projekt, vagy a Vinci egyéb beruházásai (alagutak, stadionok,
középületek, hidak stb.) kapcsán milyen további technológiákat/vállalatokat ajánlhatnánk ki (amelyek a
Primmea program szempontjából kevésbé relevánsak): pl. alagútfúrási megoldások, speciális
tűzbiztonsági rendszerek, egyedi épületburkolatok stb.
Letölthető a Primmea program bemutatója és az építési termék listája, amelyek iránt érdeklődnek,
ajánlatot várnak.
Bemutatkozó ajánlatukat a karpati@evosz.hu címre várjuk!

