
Azonosító A szerződések megnevezése (típusa) Tárgya Szerződést kötő felek neve A szerződés értéke Időtartama

ADEXILIS_2020_12 adásvételi keretszerződés mikrofluid chipek szállítása "KAÁLI" Amnuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft. mint vevő és Adexilis 

Hungary Egészségügyi Kft. mint 

eladó

vételár: összesen maximum 

18.508.000,Ft + Áfa összegű díj

hatálybalépéstől 24 hónapra hatálybalépés: 

2020.december 18. napja                  

2022.december 18.napjáig

ÁEEK_2020_01_BP_SZ_GY bérleti szerződés ingatlanok egészségügyi 

tevékenység ellátás céljából

Állam Egészségügyi Ellátó 

Központ mint bérbeadó és 

"KAÁLI" Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft. mint Bérlő1. és KAÁLI 

REK Reprodukciós Központ Kft. 

Mint Bérlő2.

bérleti díj: havi bruttó 

8.229.600.-Ft bérlő1:havi bruttó 

5.760.720.-Ft és bérlő2:havi 

bruttó 2.468.880.-Ft NEM 

tartlamazza közüzemi és 

üzemeltetési költségeket 

havonta átutalással

2020 január 08. napjától határozatlan időre

DR.IVÁN_ERIKA_2020_05 megbízási szerződés jogi szaktevékenységgel az 

eredményes működés 

elősegítése, KAÁLI jogainak 

érvényesítése, kötelezettségek 

teljesítése, - a cég egészségügyi 

szolgáltatóként való 

működésével kapcsolatos jogi 

ügyek ellátása, -a kft. 

működésével kapcsolatos 

cégügyek ellátása,  -általános jogi 

tanácsadás, felvilágosítás, 

tájékoztatás, -eseti 

közreműködés gazdasági 

döntések előkészítésében, -

szerződések ekkészítése, 

véleményezése, felülvizsgálata, -

beadványok, okiratok 

szerkesztése

KAÁLI Intézet Kft. mint megbízó 

és Dr. Iván Erika Ügyvédi Iroda 

mint megbízott

megbízási díj: 25.000.-Ft + Áfa 

óradíj, minden megkezdett óra 

egy munkaóra, megegyezés 

alapján és negyedévente 

elszámolás a negyedévben 

teljesített óraszám 

összeszámításával, havonta 30 

órát számláz, számla után 

átutalással

2020. május 01. napjától - határozatlan időre



DR.HUBAI_2020_01 megbízási keretszerződés                 - közbeszerzési eljárások 

teljeskörű lebonyolítása,                 -

biztosítsa közbeszerzési 

szakértelmét,                                    -

felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadóként működjön 

közre                                                   -

közbeszerzési szabályzat 

elkészítése,                                        -

közreműködés közbeszerzési terv 

összeállításában,                             -

segítségnyújtás Kaálinak 

regisztrációs kötelezettségeivel, - 

közbeszerzési szenpontú javaslat 

alapján döntés az 

egybeszámítandó beszerzésekről, 

-pénzügyi és műszaki 

alkalmassági feltételek, illetve az 

értékelési rendszer 

meghatározása, a megbízott 

közbeszerzési szempontú 

véleménye figyelembevételével, -

műszaki leírás készítése, amelyet 

közbeszerzési szempontból 

véleményez, - dokumentáció 

részét képező szerződés 

feltételinek meghatározása, vagy 

szerződés elkészítése, -gazdasági 

szereplők által feltett kérdések 

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft. mint megbízó és 

Hubai Ügyvédi Iroda mint 

megbízott

eljárási díjak:- nemzeti 

eljárásrend Kbt114§ 450.00.-

Ft+Áfa, -nemzeti eljárásrend, 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás:400.000.-Ft+Áfa, -uniós 

eljárásrend, nyílt eljárás: 

700.000.-Ft+Áfa, -uniós 

eljárásrend, tárgyalásos 

(kétszakaszos) eljárás 

900.000Ft+Áfa, -uniós 

eljárásrend, hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás: 450.000.-

Ft+Áfa, -uniós eljárásrend, 

keretmegállapodás (első 

szakaszban nyílt) eljárás első 

szakasza: 700.000.-+Áfa, -

keretmegállapodásos eljárás 

második része szerinti 

versenyújranyitás vagy irásbeli 

konzultáció: 200.000.-Ft+Áfa, -

dinamikus beszerzési rendszer 

első része (uniós eljárásrend): 

600.000.-Ft+Áfa, -dinamikus 

beszerzési rendszer első része 

(nemzeti eljárásrend): 500.000.-

Ft+Áfa, -dinamikus beszerzési 

eljárás ajánlattételi 

szakasza(mindkét 

eljárásrend):200.000.-Ft+Áfa, 

2020. január 27. napjától - 2023. december 

31 napjáig

REK_2020_01 megállapodás  In Vitro Fertilizáció, valamint 

nőgyógyászati tevékenység 

végzésében történő 

közreműködés tárgyában 

született megállapodás 

módosítása a közreműködői díj 

kifizetésének vonatkozásában

"KAÁLI" Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft. mint közreműködő és 

KAÁLI REK Reprodukciós Központ 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

mint megbízó

közreműködöi díj: havi bruttó 

20.000.000,-Ft általánydíj, havi 

számlákkal,tényleges összegek 

elszámolása tárgyéveet követő 

3. hónap utolsó napja

2020. január 17. napján

REK_2020_07 megállapodás  In Vitro Fertilizáció, valamint 

nőgyógyászati tevékenység 

végzésében történő 

közreműködés tárgyában 

született megállapodás 

módosítása a felek közti díjazás 

vonatkozásában

"KAÁLI" Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft. mint közreműködő és 

KAÁLI REK Reprodukciós Központ 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

mint megbízó

közremüködői díj: havi bruttó 

4.000.000,-FT

2020. június 18.



KOCKAZATKUTATO_2020_0

6

vállalkozási szeződés 2020.05.15-i ajánlattételi felhívás 

szerinti feladatok: 

folyamatfejlesztési feladatok 

elvégzése: - felmérési szalasz: 

előkészítés;lebonyolítás;feldolgoz

ás, -értékelés- tervezés szakasza: 

szervezeti egység szint 

folyamatok-feladatok leírásának 

elkészítésw és véglegesítése; 

javaslatok készítése folyamatok 

egyszerűsítéséhez;KPI-ok 

meghat. vezetökkel;végleges 

folyamattérkép elkészítése -

egyéb feladatok: SzMSz 

frissítés;Munkaköri leírások 

elkészítése,frissítése,javítása;kap

acitásfelmérés;folyamat felelősök 

kiképzése;folyamat kezelés és 

használat támogatás

"KAÁLI" Intézet Kft. mint 

megredelő és Kockázat és 

Erőforrás Kutató Intézet 

Nonprofit Kft. mint vállalkozó

vállakozói díj: bruttó 

13.000.000,-Ft+Áfa

teljesítési határidő: -felmérés és értékelés: 

2020.szeptember 30., -egyéb írásban 

teljesítésre kerülő feladatok: 2020. október 

30.

LIPAMA_2020_01_BP megbízási szerződés 2.sz.módosítása A Megbízó 

székhelyén/telephelyén őrzés-

védelmi feladatok ellátása - 

megbízási díj módosítása

Kaáli Intézet Kft. mint megbízó és 

Lipama-Trade Kft. Mint megbízott

megbízási díj: bruttó 

1.678Ft/fő/óra

2020. január 16. napján

NOVAGROUP_2020_09 megbízási szerződés egyedi megbízások alapján 

infekciókontroll területén 

járványügyi, higiénés tanácsadást 

szervez és végez, szakértői 

tevékenységet folytat, 

egészségfejlesztési és 

betegségmegelőzési 

programokat, oltási anyagokat 

nyújt

"KAÁLI" Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft. mint megbízó és 

Novagroup-Medical Zrt. mint 

megbízott

1. járványügyi tanácsadás: 1.1-

átvilágítás, státusz felmérés : 

720.000,-Ft+Áfa, egyéb 

költségtérítés nem illeti meg, 

1.2 - járványügyi dokumentáció 

és eljárásrend kialakítása: -

infekciókontroll kézikönyv: 

600.000,-Ft+Áfa, -COVID 

eljárásrend: 200.000,-FT+Áfa, 

Biológiai kockázatértékelés: 

270.000,-Ft+Áfa, -legionella 

kockázatkezelés: 200.000,-

Ft+Áfa,                                                                         

2. járványügyi támogatás: 2.1. 

járványügyi dokumentációs és 

eljárásrend bevezetése: 

720.000,-Ft+Áfa, 2.2 komplett 

higiénés oktatás: 200.000,-+Áfa 

alapdíj+3.500,-+Áfa/fő, 2.3 

Higiénés felügyelet: 180.000,-

Ft+Áfa/alkalom, 2.4 

Konzultációs készenlét: 150.000,- 

Áfa/Hónap                                3. 

járványühyi tanúsítás: 480.000,-

ft+Áfa, átutalással

2020. szeptember 16. napjától - határozatlan 

időre



PAPCSÁK_2020_12 ügyvédi megbízási szerződés mergbízás felmerülő ügyek 

vonatkozásában általános jogi 

tanácsadói szolgáltatás 

nyújtására : -jogi tanácsadás, -

okiratok készítése 

(ellenjegyzése), véleményezése, -

tanácsadás polgári jogi, cégjogi, 

közigazgatási jogi, gazdasági jogi 

és keresekedelmi jogi, valamint 

közbszerzési kérdésekben, -Kaáli 

képviseletének ellátás magyar 

bíróságok, közig. szervek és 

egyéb hatóságok,szervek előtt, -

Kaáli képviselete havonta egy 

céges változásbejegyzési ügyben, -

Kaáli felkérése alapján részvétel 

kapcsolódó üzleti tárgyalásokon

"KAÁLI" Intézet Kft. mint megbízó 

és Papcsák Ügyvédi Iroda mint 

megbízott

óradíjas munkadíj: megkezdett 

óránként 25.000.-Ft+Áfa

2020. december 01. napjától - határozatlan 

időre

REGIO_POL_2020_01_SZ megbízási szerződés A Megbízó Szeged, Csongrád sgt.-

i intézetének őrzés-védelmi 

feladatainak ellátása - megbízási 

díj módosítása

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft. mint megbízó és 

Regio Pol Vagyonvédelmi, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Mint megbízott

1450 Ft/óra/fő (+ÁFA) 2020. január 1. napjától

SYNLAB_2020_05 vállalkozási szerződés  Ami szerint vállalkozó elvállalja a 

megrendelő igénye szerinti győri 

fióktelepének dolgozói részére 

SARS-COV-2 laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzését

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft., mint megrendelő és 

Synlab Hungary Kft. Vállalkozó

SARS-COV-2-PCR teszt ára: 

28.000 Ft/darab; SARS-COV-2 

IgG antittest vizsgálat ára:    

9000 Ft/darab; Kiszállás díja - 1-

25 fő között: 20.000 

Ft/megkezdett óra/minavevő 

asszisztens,  26-100 fő között: 

10.000 Ft/megkezdett 

óra/minavevő asszisztens, 100 

fő felett: 5000 Ft/megkezdett 

óra/minavevő asszisztens; 

Kiszállás útiköltsége Budapesten 

kívül 25 fő alatti létszám esetén: 

170/Ft/km

2020. május 07. naptól 2020. június 06. 

napig

TÉRMED_2020_12_1. RÉSZ adásvételi keretszerződés Ami szerint Eladó műanyag, üveg 

és fém fogyóeszközöket szállít le 

ellenérték fejében a Vevő részére

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft., mint Vevő és 

TÉRMED Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft., mint Eladó

az Eladót maximum összesen: 

316.386.580,- Ft + Áfa összegű 

díj illeti meg; az Eladó által az 1. 

részre tett árajánlat összesen: 

518.176.220.- Ft 

2020. december 18. naptól számítva 24 

hónap

TÉRMED_2020_12_3. RÉSZ adásvételi keretszerződés Ami szerint Eladó pipettorok és 

tartozékait szállít le ellenérték 

fejében a Vevő részére

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft., mint Vevő és 

TÉRMED Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft., mint Eladó

az Eladót maximum összesen: 

18.092.656,- Ft + Áfa összegű díj 

illeti meg; az Eladó által az 3. 

részre tett árajánlat összesen: 

69.711.456.- Ft 

2020. december 18. naptól számítva 24 

hónap



TÉRMED_2020_12_6. RÉSZ adásvételi keretszerződés Ami szerint Eladó táptalajokat és 

oldatokat szállít le ellenérték 

fejében a Vevő részére

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft., mint Vevő és 

TÉRMED Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft., mint Eladó

az Eladót maximum összesen: 

57.186.200,- Ft + Áfa összegű díj 

illeti meg; az Eladó által az 3. 

részre tett árajánlat összesen: 

154.829.200.- Ft 

2020. december 18. naptól számítva 24 

hónap

TRANOXY_2020_11_BP közreműködői szerződés Amely a felek közt korábbról 

fennálló Megbízási szerződést az 

időközben bekövetkezett 

jogszabályi változásokra 

tekintettel egybefoglalja

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati 

Intézet Kft., mint Megbízó és 

Tranoxy-Med Egészségügyi, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 

mint Közreműködő

A közreműködőt hétköznapi 

ellátásért 10.000. Ft/punkció; 

szombati ellátásért 65.625. Ft.; 

vasárnapi és ünnepnapi 

ellátásért 98.500. Ft. 

közreműködői díj illeti meg.

2020. november 30. napjától -határozatlan 

időre


