
5 millió forintot elér ő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 

valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződések  
2018-2019. év  

2018. 
Szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke 

(nettó)  
Szerződés 

időtartama 
ALI T ŰZ-Rend 
KfFt.  

Tűzvédelmi berendezések kötelező 
karbantartása és felülvizsgálata  

vállalkozási szerződés  7.500.000,-Ft/ év  2018.06.01-
2019.06.30. 

ArtMed Kft.  műtőlámpa és műtőasztal 
beszerzése  

szállítási szerződés  7.002.800,-Ft  2018.11.16- 
leszállításig, üzembe 
helyezéséig tart.  

AZO Electric Kft.  A kórház középfeszültségű 
villamos létesítményén felújítási 
munkák elvégzése  

vállalkozási szerződés  8.365.024,-Ft  2018.07.17-
2018.12.05. 

Dávidbau Építő és 
Faipari Kft.  

Híd u. 2. sz. alatti telephely 
bejáróhíd balesetveszély elhárítása   

vállalkozási szerződés 
építési szerelési munka 
végzésére  

5.511.761,-Ft  2017.12.28-
2018.05.31. 

GE Hungary Kft.  1 db Tethered RAD Detector 
D6000 beszerzése  

szállítási szerződés  14.650.000,-Ft  2018.02.09-
2018.02.26.  

Kázdent Kft.  2 db fogászati kezelőegység 
leszállítása, üzembe helyezése   

szállítási szerződés  13.865.495,-Ft  2018.06.26-
2018.10.08 

Kozmomed 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.  

20 db infúziós pumpa és tartozékai 
beszerzése  

adásvételi szerződés  5.322.000,-Ft 2018.05.15-45 nap 
teljesítési határidő 

MedinTech Kft.  EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-
00001 projekt keretében a PAMOK 
gyermeksürgősségi részleg 
kialakítás tárgyában kivitelezési 
munkák elvégzése  

vállalkozási szerződés  56.966.603,-Ft 2018.04.23-
2018.09.24.  



Szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke 
(nettó)  

Szerződés 
időtartama 

MedinTech Kft.  régi kazánházban veszélyes 
hulladék tároló és válogató 
kialakítása  

vállalkozási szerződés  17.038.007,-Ft 2017.12.29.-
2018.06.30. 

MedinTech Kft.  Győr, Vasvári Pál u. 2-4. sz. 
telephely „D” épület emeletén 
ágyfertőtlenítő részleg kialakítása  

vállalkozási szerződés  6.141.455,-Ft  2017.12.29.-
2018.03.31 

Radiometer 
Magyarország Kft.  

egy darab vérgáz analizátor 
berendezés beszerzése  

szállítási szerződés  6.100.000,-Ft  2018.07.11. napjától a 
berendezés üzembe 
helyezéséig.  

Digitálisreklám.hu 
Kft.  

szerződés digitális 
tartalomszolgáltató rendszer 
adásvétele, szállítása, telepítése 
tárgyában.  

szállítási szerződés  8.192.800,-Ft 2018.11.09-6 hét  

Enterprise 
Communications 
Magyarország Kft.  

HICOM telefon központ 
karbantartása és szoftver támogatás  

szolgáltatási szerződés  5.711.400,-Ft/év  2018.06.01-
2019.05.31. 

Multimex Kft.  Rendelőintézetben integrált 
beteghívó-irányító, tájékoztató 
rendszer telepítési munkálatai.  

vállalkozási szerződés  8.900.000,-Ft  határozott, 
2018.10.31-ig  

MOD 
Számítástechnikai 
Kft.  

kamerarendszer kiépítési 
munkálatainak elvégzése, 
(hálózatépítés, eszközök 
leszállítása, kamerák telepítése, 
szerver telepítése beállítása)  

vállalkozási szerződés  11.974.080,-Ft 2018.07.02.-
2018.08.28 

SilverWood-IT Kft.  Szoftver karbantartási szerződés 
AGFA berendezésekre  

szolgáltatási szerződés  5.580.000,-Ft/év 2018.02.02-
2020.02.02. 

Szintézis Zrt.  100 db DTK munkaállomás 
leszállítása  

szállítási szerződés  14.000.000,-Ft 2018.02.28.- 
leszállítás napjáig  

  



Szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke 
(nettó)  

Szerződés 
időtartama 

Euromedic Pharma 
Gyógyszernagy-
kereskedelmi Zrt 

Adásvételi szerződés zárt rendszerű 
gyógyszerátvételi eszközök (CSTD) 
citosztatikus keverékinfúziók 
beszerzése  

adásvételi  24.556.400,-Ft 
(éves nettó 
keretösszeg)  

2018.11.16-
2019.11.16.  

MED-EN TRADE 
Orvosi Műszer Kft.  

EFOP-2.2.20-17 jelű pályázat 
keretében 1 db felső kategóriás 
ultrahang diagnosztikai  készülék 
kardiológiai vizsgálatokra 
beszerzése 

adásvételi  19.250.000,-Ft  2018.03.26.-07.23. 

Medinspect Kft.  izotóp generátorok beszerzése  adásvételi szerződés  27.700.0000,-
Ft/24 hó  

2018.01.26-
2020.02.26. 

Medirex Zrt.  EFOP-2.2.20-17 jelű pályázat 
keretében 1 db felső kategóriás, 
multifunkcionális ultrahang 
készülék általános radiológiai 
használatra beszerzése  

adásvételi szerződés  14.565.000,-Ft  2018.03.26-07.23. 

Szintézis 
Informatikai Zrt.  

EFOP -2.2.18-17-2017-00030 
projekt keretében RFID UHF 
rendszerhez hozzákapcsolt 
automatikus betegkövető, 
betegazonosító rendszer kialakítása  

adásvételi szerződés  154.462.000,-Ft  2018.05.28-
2018.08.25 

TEVA 
Gyógyszergyár Zrt.  

Adásvételi szerződés zárt rendszerű 
gyógyszerátvételi eszközök (CSTD) 
citosztatikus keverékinfúziók 
beszerzése  

adásvételi szerződés  15.254.700,-Ft.  2018.11.16-
2019.11.16. 

  



Szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke 
(nettó)  

Szerződés 
időtartama 

3 MED Kft.  Különféle kötszerek, sebtapaszok, 
krémek beszerzése  

szállítási szerződés  5.792.911,-Ft 
(éves keretösszeg)   

2018.12.10-
határozatlan  

CSL Behring Kft. gyógyszerszállítása  szállítási szerződés  5.523.090,-Ft  
(éves keretösszeg)  

2018.08.08-
határozatlan  

Hungaropharma 
Zrt.  

gyógyszerszállítás  szállítási szerződés  1.244.107.233,-Ft 
(éves keretösszeg)  

2018-12-03-tól 
határozatlan  

TZMO Hungary 
Kft.  

steril és nem steril kötszerek 
szállítása  

szállítási szerződés 27.414.140,-Ft 
(éves keretösszeg)  

2018-12-07-től 
határozatlan  

Anamed Kft.  szárítószekrény  szállítási szerződés 7.229.454,-Ft 2018.05.23-
2018.05.25. 

Drager Medical 
Magyarország Kft.  

2 db altatógép és 2 db monitor 
beszerzése  

szállítási szerződés  14.170.000,-Ft 2018.04.10.-
2018.05.30. 

Izinta Kereskedelmi 
Kft.  

2 db sebészeti gammaszonda 
beszerzése  

adásvételi szerződés  6.292.000,-Ft  2018.06.18.-
2018.08.29. 

Interacta Kft.  külföldi nyomtatott és elektronikus 
kiadványok és elektronikus 
adatbázisok megrendelése, éves 
előfizetése 

megbízási szerződés  13.027.780,- 2018.01.08-
2018.12.31 

Johnson & Johnson 
Kft.  

vállizületi protézisek beszerzése  szállítási szerződés  változó, nettó 5 m. 
Ft felett  

2018.11.29-
2019.12.31 

Medtronic Hungária 
Kft.  

sebészeti varrógépek és tárak 
beszerzése  

adásvételi keretszerződés  változó, nettó 5 m. 
Ft felett  

2018.02.02- közbeszerzési 
eljárás eredményeként 
megkötésre kerülő 
szerződés hatálybalépéséig 

Staple Care Kft.  sebészeti varrógépek és tárak 
beszerzése  

adásvételi keretszerződés  változó, nettó 5 m. 
Ft felett  

2018.01.02-közbeszerzési 
eljárás eredményeként 
megkötésre kerülő 
szerződés 
hatálybalépéséig.  

  
  



 
2019. 

Szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke 
(nettó)  

Szerződés 
időtartama 

GREEN SOUND 
PLUSZ Kft.  

1 db csontsűrűségmérő készülék és 
tartozékai beszerzése  

adásvételi szerződés  14.900.000,-Ft.  2018.12.14-2 hónap a 
leszállítási határidő  

MedinTech Kft.  Hőközpontok, hőfogadók és 
kazánházak, hőelosztók, hőátviteli 
rendszerek, fűtési és használati 
melegvíz rendszerek, távvezetékek, 
hőleadók üzemeltetése és tervszerű 
megelőző karbantartása    

vállalkozási szerződés  13.300.000,-Ft/7 
hó  

2018.11.14-
2019.05.31.  

Sauter Automatikai 
Kft.  

A Kórház területén üzemelő Sauter 
épületautomatika és épület-
felügyeleti rendszer időszakos 
karbantartása  

karbantartási szerződés  7.120.000,-Ft/év  2019.01.01-
2019.12.31-ig  

Dokutech Center 
Kft.  

245 db Nyomtató szállítása és  vállalkozási szerződés  14.920.500,-Ft  2019.01.28-
2019.03.08. 

MOD 
Számítástechnikai 
Kft.  

100 db számítógépes munkaállomás 
beszerzése  

szállítási szerződés  14.150.000,-Ft.  2019.02.20-
2019.04.06.  

Medipixel Kft.  1 db XGEO digitális röntgen 
detektor és 1 db akkumulátor 
szállítására  

szállítási szerződés  9.130.000,-Ft  2019.02.05-2019-02-
20. 

Sauter Automatikai 
Kft. 

Sauter gyártmányú 
épületautomatikai és 
épületfelügyeleti rendszerek 
megelőző karbantartása, 
rendelkezésre állási szolgáltatás 
biztosítása és rendkívüli 
hibaelhárítás.  

karbantartási szerződés  7.120.000,-Ft. (év)  2019.01.01-
2019.12.31. 

  



2019. 
Szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke 

(nettó)  
Szerződés 

időtartama 
Variotrade Kft.  Toshiba Infinix CF-i (INFX-

8000V) típusú kardiológiai 
intervenciós röntgenkészülék és 
tartozásainak karbantartása, javítása 
(full service)  

karbantartási és javítási 
szerződés  

2.075.000,-Ft/hó  2019.04.03-tól a 
sikeres közbeszerzési 
eljárás alapján 
megkötött 
karbantartási 
szerződés kezdő 
napjáig, vagy a 
szerződés 30 napos 
határidővel való 
felbontásáig érvényes. 

Premier G. Med 
Kft.  

Steris V-Pro Max berendezés 
szállítása  

szállítási szerződés  14.900.000,-Ft  2019.03.12- 6 
munkanap a szállítási 
határidő.  

EBSCO GmbH külföldi szakmai folyóiratok 
beszerzése  

előfizetői szerződés  14628814,-Ft  2019.04.25-
2019.12.31. 

     
     
     
 
 


