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Hivatkozva 1001/STO/2016 számú jelentésünkre, a bejelentést követően találkozót 
kezdeményeztünk a Svéd Bérlakás Ingatlanforgalmazó Vállalatok Szövetségének (SABO) új 
építkezésekért felelős projektvezetőjével.  
Mint arról korábban jelentettünk, Svédországban komoly gondot jelent a lakáshiány, azért a 
kormány célja, hogy évente 80.000 ezer új lakás épüljön. Ez viszont azt eredményezi, hogy az 
építőipari cégek válogathatnak a tenderek között, nagyon magas áron dolgoznak, amely az 
ingatlanok további drágulásához vezet. Az árak az építőiparban 7%-kal növekedtek az elmúlt 
évben úgy, hogy SE-ben nem volt infláció. Svédország azon EU-s országok csoportjába 
tartozik, ahol az építési költségek a legmagasabbak. Az Eurostat szerint SE-ben 60%-kal 
drágább építkezni, mint a UK-ban. 
 
A SABO az önkormányzati bérlakás építő cégeket tömöríti, ezeknek a cégeknek azonban a 
feladata csupán a bérlakások biztosítása, nem pedig a megépítése. A SABO, mint az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlancég a legnagyobb újépítésű ingatlan megrendelők 
közé tartozik, évi összesen 15 Mrd SEK összegnek megfelelő megrendeléseivel. Az 
építkezésekre tendert írnak ki, amelyekben csak a lakások számát, és néhány technikai 
paramétert határoznak meg, a tervrajzok elkészítése, és a teljes kivitelezés kulcsrakész 
átadással, a közbeszerzési pályázaton nyertes cég feladata.  Mivel a svéd építőipari piac 
nagyon élénk, a svéd cégek egyre drágábban dolgoznak, az önkormányzati cégek feladata 
viszont az, hogy elérhető áron biztosítsák a lakásokat. (A jelenlegi bérleti díjak már most is a 
„fizetésképességi” határszinten vannak: 6500 SEK/hó/1 hálószobás lakás vidéken, és 13 000 
SEK/hó a külvárosban.)  Emiatt a SABO külföldi cégek részvételét tartaná kívánatosnak a 
svéd közbeszerzési eljárásokban.  
 
Ennek előmozdítása érdekében első körben lengyel cégeket kerestek a Business Sweden-en 
keresztül. A megvizsgált 80 cégből végül a személyes találkozásokat követően 5 alkalmasnak 
tűnő céget találtak.  
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Az általuk alkalmasnak tekintett cégek ismérvei az alábbiak:  
- A cég legyen képes fővállalkozóként összefogni az építkezést és kulcsra kész épületet 

átadni; 
- Legyen képes több épületet is építeni egy évben, legyen legalább 150 lakás/év 

kapacitása; 
- Minimum 50 millió SEK (5,3 millió Euro) bevétel évente; 
- Legalább két év tapasztalat a lakásépítési piacon;  
- Tapasztalat 2-6 emeletes épületek építésében; 
- Más európai piacon szerzett tapasztalat előny; 
- EU igazolások, minőségbiztosítási követelményeknek való megfelelés; 
- Legalább két referencia épület bemutatása (2-6 emeletes épület); 
- Érdeklődjön a svéd piac iránt, és legyen hajlandó energiát és pénzt belefektetni a svéd 

piacra jutásba.  
 
A pályázat tartalmát illetően az alábbi feltételeknek kell megfelelni. 

- Kulcsrakész épületeket kell átadni. A kivitelezés során alkalmazhat alvállalkozókat.  
- 2-6 emeletes épületek legyenek. 
- A maximum energiafelhasználás 20%-kal legyen alacsonyabb az előírásoknál. 

Bármilyen környezetvédelmi szabványnak való megfelelés előnyt jelent az elbírálás 
során.  

- A kivitelezés költsége 1900 Euro/m2 legyen, egy négyemeletes, 2-3 szobás, átlagban 
65m2-es lakás esetén. Ennek tartalmaznia kell az építkezés, alapozás munkálatainak 
költségét, valamint az ÁFÁ-t.  

 
A pályázatok a https:// tendsign.com közbeszerzési oldalon jelennek meg, jelenleg egy 
folyamatban lévő eljárás van: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=101776 
 
A SABO is folyamatosan gyűjti honlapján a szükséges információkat, és segítséget nyújt az 
érdeklődő vállalkozásoknak a pályázásra való felkészülésben.  
http://www.sabo.se/Sidor/filer.aspx?pid=1956&pw=vtndbh. A könnyebb pályázás érdekében 
a SABO kidolgozott egy olyan közbeszerzési rendszert, amelynek lényege, hogy a pályázat 
sprán kitöltendő anyagok 90%-ban megegyeznek, jelentős könnyebbséget jelentve a 
pályázóknak („SABO Combohus Flex”).  
 
Mindazonáltal partnerünk arra hívta fel a figyelmet, hogy a svéd piacon való jártasság a 
sikeres pályázat érdekében elengedhetetlen. Egyrészt a közbeszerzési pályázatok svédül 
jelennek meg, másrészt a nyertes pályázónak a svédországi adminisztrációt, regisztrációt 
magának kell intéznie. Hogy ezt a terhet levegyék a nyertesek válláról, illetve hogy 
megkönnyítsék a pályázási folyamatot, a SABO felkért néhány neves, külföldön is aktív svéd 
konzultáns céget (SWECO, WSP,), hogy dolgozzanak ki támogatási csomagot a svéd 
építőipari piac iránt érdeklődő külföldi cégek számára. Ezek egyrészt tájékoztatást adnának a 
svéd minőségi követelményekről, validálnák a pályázati anyagokat, és segítenének az 
adminisztrációs feladatok ellátásában.  
A SABO képviselője felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a Svédországban dolgozó 
külföldi vállalkozásoknak is biztosítaniuk kell azt a minimálbért a dolgozóiknak, amelyeket a 
szakszervezetek a kollektív szerződésben kialkudtak. Ezzel együtt, a svéd árak jóval 
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magasabbak, a piac a nagy kereslet miatt virágzik, ezért véleménye szerint jó lehetőség lehet 
ez akár a magyar vállalatok számára is.  
 
Partnerünk pozitívan állt a magyar nagykövetség megkereséséhez, felkérte a nagykövetséget, 
hogy nyújtson segítséget a szóba jöhető magyar vállalatok felkutatásában, és jelezte, hogy 
akár már ősszel ellátogatnának Magyarországra 2-3 svéd beruházóval annak érdekében, hogy 
találkozzanak a potenciális pályázókkal. Azt a tanácsot adta továbbá, hogy amennyiben egy 
vállalkozásnak túl nagy falat lenne egy-egy ilyen közbeszerzési pályázaton való elindulás, 
akkor tömörüljenek klaszterekbe, és pályázzanak közösen, vagy akár egy vállalkozó írjon ki 
helyi versenytárgyalást, és a nyertessel vágjon bele a svédországi pályázatba.  
 
A fentiek figyelembe vételével úgy látjuk, hogy a svéd építőipar remek lehetőséget 
tartogat a magyar építőipari szereplők számára, ezért kérjük az MNKH-t, hogy legyen 
segítségünkre potenciálisan érdeklődő, és a feltételeknek megfelelő vállalkozások 
felkutatásában. 
 
 

Makkay Lilla 
          nagykövet 


