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

OKFŐ_2021_07 bérleti szerződés módosítás Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról 

szóló tv értelmében: KAÁLI REK 

Reprodukciós Központ Kft. Állami 

tulajdonban álló üzletrészét ingyenesen, 

nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 

az Egyetem tulajdonába kell adni, Győri 

Ingatlan és a Budapesti Ingatlanok: bérlő2. 

bérleti joga megszűnik Szeged: változatlan

OKFŐ mint bérbeadó és 

"KAÁLI" Ambuláns 

Nőgyógyászati Intézet 

Kft.mint bérlő1 és KAÁLI 

REK Reprodukciós Központ 

Kft. Mint bérlő2.

bérlő1: havi bruttó 7.620.000.-Ft 

ebből: BP:4.927.600.-Ft , 

Győr:1.270.000.-Ft és 

Szeged:1.422.400.-Ft , bérlő2.:havi 

bruttó 609.600.-Ft

Szeged: 2021. december 20. 

napjáig Budapest,Győr határozott, 

többi ingatlan:2020. január 08. 

napjától határozatlan időre

AURO_2021_01 adásvételi keretszerződés vitrifikációs műanyag eszközök és speciális 

kitek

Kaáli Ambuláns 

Nőgyógyászati Intézet Kft. 

mint vevő és Auro-Science 

Consulting Kereskedelmi 

Kft. mint eladó

eladót maximum összesen: 

24.891.380.-Ft+ Áfa ezeknek 

tartalmaznia kell a beszerzési és 

szállítási költségeket, előleg NEM 

fizet, megrendelésenként egy számla, 

átutalással utólag

hatálybalépéstől 24 hónapra 

hatálybalépés: 2021.január 11. 

napja 2023.január 11.napjáig

GREEN:2021_04 vállalkozási szerződés épületek (Bp,Gy) Feltételes Közbeszerzési 

Eljárás kiírásának támogatásához az 

árajánlatban meghatározott műszaki 

dokumentáció készítése, amely alapján : 1.-

ajánlattevők képesek eldönteni, hogy a 

közbeszerzés érdekli-e őket vagy sem, 2.- az 

ajánlattevők az említett kiviteli tervezési 

munkát is ideértve kivitelezési árajánlatot 

tudjanak adni az elvárható építőipari 

pontossággal, az alábbiak szerint:- építészeti 

koncepció készítés hőszigetelés 

kivitelezésére, rekonstrukciókra, 

rétegrendek, technológiai leírás , 

tehnológiák megadásával; - építészeti 

koncepció készítése, épületenként 

nyilászáró csere kivitelezésére, technológiai 

leírás, technológia megadásával, utólagos 

munkálatok kiírásával, összesített m2 alapú 

bontásban, egyes tipúsokra vonatkoztatva; -

épületgépészeti koncepció készítés, 

nyomvonal meghatározások leírásával, 

technológiák meghatározásával, 

típusmegjelöléssel; -gépésueti fő 

berendezések kiírása, árazatlan költésgvetés 

megadásával; - főbb gépészeti szerelvények 

meghatározása (típus, méret) teljesítmény 

alapján, szekunder oldali kialakítás 

meghatározása helyiség lista alapján, 

árazatlan költségvetés megadásával; -az 

Kaáli Intézet Kft. mint 

megrendelő és Green Player 

Kft. mint vállalkozó

vállakozási díj: 5.655.000.-Ft+Áfa 

általánydíj, teljesítésigazolás 

birtokában számlát állít ki, számla 

ellenében

2021. április 29 . Napjától - 35 

munkanap: 2021. június 17. 

napjáig

LIPAMA_2021_01_BP megbízási szerződés 3.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 1.750Ft/fő/óra 2021. január 20. napján



FERTICAD_2021_01_4 adásvételi keretszerződés speciális műanyag, üveg és fém 

fogyóeszközök, a részletes követelményeket 

a közbeszerzés tartalmazza, eszközök listája 

mellékelve

Kaáli Ambuláns 

Nőgyógyászati Intézet Kft. 

mint vevő és FertiCAD 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. mint eladó

vételár: maximum összesen 

114.400.664.Ft+ Áfa, tartalmazza a 

bezserzéssel összefüggő valamennyi 

költséget, a szállítási költésget is, 

megrendelésről teljesítésigazolás ami 

után számla ezután átutalással 

kiegyenlíteni

2021. január 08. napjától -                              

2023. január 08. napjáig

FERTICAD_2021_01_7 adásvételi keretszerződés speciális táptalajok, oldatok, festétkek 

szállítása, műszaki követelményeket 

részletesen közbeszerzés dokumentumai 

tartalmazzák, lista mellékletként

Kaáli Ambuláns 

Nőgyógyászati Intézet Kft. 

mint vevő és FertiCAD 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. mint eladó

vételár: maximum összesen 

262.564.170.-Ft +Áfa, tartalmazza a 

bezserzéssel összefüggő valamennyi 

költséget, a szállítási költésget is, 

megrendelésről teljesítésigazolás ami 

után számla ezután átutalással 

kiegyenlíteni

2021. január 08. napjától -                           

2023. január 08. napjáig

TÉRMED_2020_12_5. RÉSZ adásvételi keretszerződés Ami szerint Eladó gázszűrőket, fagyasztáshoz 

műanyag 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 

12.303.800.- Ft +Áfa összegű díj illeti 

meg; az Eladó által az 5. részre tett 

árajánlat összesen 18.788.200.- Ft 

2021. január 11. naptól számítva 

24 hónapra


