KAPACITÁS FELAJÁNLÁS
Kedves Leendő Partnerünk!
Ezúton szeretnénk felajánlani építőipari kapacitásunkat. Cégünk generál kivitelezéssel foglalkozik.
A legjelentősebb munkáinkat az iparágon belül magasépítésben végeztük, lakóépületek, irodák, villák,
műemlék épületek, intézményi-, ipari-, logisztikai és kereskedelmi épületek építését, korszerűsítését és
felújítását tudhatjuk elvégzett munkáink között.
Több mint 70 fős saját humánerőforrással rendelkezünk, az irodai mérnököktől az építésvezetőkön és a
felelős műszaki vezetőkön át a szakemberekig és segédmunkásokig. Az alvállalkozói partnereink igény szerint további 130-150 főt tudnak biztosítani munkáinkhoz. Saját telephellyel, munkásszállással, gépekkel,
eszközökkel, szerszámokkal, gépparkkal és gépjárművekkel rendelkezünk.
Megrendelőink állami intézmények, önkormányzatok, ipari beruházók és ingatlanfejlesztők.
Az évek során az ipari és közületi kivitelezéseken túl társasházak, luxus minőségű családi házak és villák
kivitelezését is sikerrel teljesítettük, a mai legmodernebb technikák alkalmazásával (megújuló energiaforrások, hőszivattyú, hővisszanyerős szellőztetőberendezés-légtechnika, intelligens ház koncepció, napkollektor, napelem, környezetbarát megoldások stb.) Fontos célként tűztük magunk elé az épületek fenntarthatóságára támasztott legújabb igényeket és az elkövetkező években folyamatosan továbbfejleszthető
ingatlanokat kivitelezünk.
Vállalt munkáinkat a szerződésben rögzített határidőre, magas minőségben, leellenőrzött, megbízható,
szakkképzett embereinkkel végezzük el. Kivitelezéseink során mind a beépített anyagokra, mind a munkára teljeskörű garanciát vállalunk. Megrendelőink között külföldi ingatlanfejlesztő is megtalálható, így
tájékozottak vagyunk a külföldön már elterjedt, de itthon még nem ismert trendekkel is, így a magyar piacon úttörő, előremutató épületeket kivitelezünk.
Cégünk speciális műszaki megoldásai, a modern technológiák használata és a magas szintű mérnöki
szakktudás együttesen eredményezik, hogy elégedett ügyfeleink és minőségi referenciáink száma dinamikusan növekszik.
A jogszerű és biztonságos munkavégzéshez biztosítunk FMV-t, építésvezetőt, munkavédelmi- és balesetvédelmi koordinátort és a kivitelezés bekerülésével megegyező összegű építés-szerelési biztosítást.
Rendelkezünk ISO 9001 / 14001 / 45001 minősítésekkel.
Minőségi kivitelezéssel célunk elnyerni megrendelőink bizalmát és ezzel hosszú távú partnerség kialakítása
és megtartása.

BULLDOZER International Construction Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-325430
Adószám: 26347963-2-41
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 141-143.
Email: info@bulldozer.hu

1

KAPACITÁS FELAJÁNLÁS

2022. 03. 28.

LEGUTÓBB BEFEJEZETT MUNKÁINK
I. Varázskorona Óvoda felújítása
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Minden szakágra kiterjedő teljes körű felújítás
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda KSI
A műemlék toronyépület
Minden szakágra kiterjedő teljes körű felújítás
LASRAM Engeneering Kft. - Esztergom
Robottechnológiai csarnokrész kivitelezése, tisztaterű labor kiépítésével

JELENLEG FOLYAMATBAN LÉVŐ MUNKÁINK
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt. - BHSE)
Budapesti Honvéd SE Atlétika csarnok
Minden szakágra kiterjedő teljes körű felújítás
Nemzeti Sportközpontok Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
Minden szakágra kiterjedő teljes körű felújítás
Magyar Bankholding Zrt.
Vezetői székház - Generál kivitelezés
MILLER Industries Hungary Kft. - Marcali
Hialuronsav gyár építése - Zöldmezős beruházás teljes generál kivitelezése

Reméljük, levelünk elnyerte tetszését és a jövőben Önöket is elégedett partnereink között üdvözölhetjük!

Budapest, 2022. március 28.
Üdvözlettel:

Parti Bálint
Ügyvezető
BULLDOZER IC Kft.

BULLDOZER International Construction Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-325430
Adószám: 26347963-2-41
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 141-143.
Email: info@bulldozer.hu

2

