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K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat 2022
pályázati kiírás

A K&H Csoport és a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány (a továbbiakban: K&H Csoport vagy
Kiíró) K&H gyógyvarázs gyermekegészségügyi támogatási programjának országos pályázati felhívása a
társadalombiztosítási támogatással rendelkező, Magyarországon fekvő- és/vagy járóbeteg szakellátást
végző gyermek-szakkórházak, kórházak, klinikák és országos intézetek gyermek- és csecsemő osztályai,
PIC

centrumok,

gyermekügyeletek,

gyermek

háziorvosok,

vegyes

praxisú

háziorvosok

és

mentőszolgálatok számára
-

gyermekgyógyászati

és

mentési

eszközök,

segédeszközök,

berendezések,

felszerelések

beszerzésére, valamint
-

a gyermekek egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját elősegítő berendezések
beszerzésére, valamint

-

új, Magyarországon korábban még nem használt orvostechnikai eszközök beszerzésére és eljárások
támogatására.

1. a pályázat tartalma
A pályázaton a 2022-es pályázati évben tervezetten 10-15 pályázó nyer, összesen legfeljebb bruttó 20 millió
forint értékben.
Az elnyerhető 20 millió forintos támogatási összeg tartalmazza


legfeljebb bruttó 10 millió forint értékben a pályázható gyermekgyógyászati eszközöket,
segédeszközöket, berendezéseket. A nyertesek számára a Kiíró egyenként maximum bruttó 4
millió forintig állja a pályázati anyagban jelölt eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a
Pályázó által megjelölt helyről, az általa megadott gyártótól vagy forgalmazótól.
A Pályázónak lehetősége van bruttó 4 millió forintnál kisebb és nagyobb összértékű műszer(ek)re is
pályázni. Amennyiben a pályázó nagyobb összegre pályázik, mint bruttó 4 millió forint, a fennmaradó
önrész vállalásáról nyilatkoznia kell az online pályázati felületen letölthető nyilatkozatban.



legfeljebb bruttó 10 millió forint értékben az innovatív orvostechnikai eszközöket és eljárásokat. A
nyertesek számára a Kiíró összesen maximum bruttó 10 millió forintig állja a pályázati anyagban
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jelölt, hazai szinten még nem alkalmazott berendezések és eljárások beszerzési költségeit, a Pályázó
által megjelölt helyről, az általa megadott gyártótól vagy forgalmazótól.
A Pályázónak ez esetben lehetősége van bruttó 10 millió forintnál kisebb és nagyobb összeértékű
pályázat benyújtására. Amennyiben a pályázó nagyobb összegre pályázik, mint bruttó 10 millió forint, a
fennmaradó önrész vállalásáról nyilatkoznia kell az online pályázati felületen letölthető
nyilatkozatban.

A K&H Csoport az országos pályázat nyertesein kívül egyéb forrásoknak – dolgozói, ügyfél és partner
felajánlások

–

köszönhetően

a

2022-es

pályázati

év

során

több

alkalommal

is

kioszt

műszeradományokat, amelyeknek kedvezményezettjeit az országos pályázatra jelentkezők közül
választhatja ki. Az adományozások alkalmával a nyertesek csak azokat az eszközöket kaphatják meg, amiket
az eredeti pályázatban igényeltek. Amennyiben a nyertesek az adott műszereket az adományozás időpontjáig
már más úton beszerezték, úgy azokat az eszközöket nem kapják meg a K&H Csoport támogatásának
keretében, tehát az adott eszköz(ök) értékével kevesebb támogatásban részesülnek.

2. részvételi feltételek
A részvétel egyenlő feltételek mellett történik. A pályázaton részt vehet minden olyan egészségügyi szolgáltató
(fekvő-

és/vagy

járóbeteg

szakellátó

vagy

annak

alapítványa,

mentőszolgálat),

aki rendelkezik társadalombiztosítási szerződéssel gyermekgyógyító tevékenység végzésére. Emellett gyermek
háziorvosok és vegyes praxisú háziorvosok is jelentkezhetnek.
Az idei elbírálás során kiemelt (de nem kizárólagos!) figyelemben részesülnek azok a pályázatok, amelyek
olyan gyógyító eszközökre, berendezésekre, eljárásokra vonatkoznak, amelyek a lelki egészséget
támogatják vagy a fertőző betegségek diagnosztikáját, gyógyítását segítik.
A K&H Csoport 2014-től kiemelt figyelmet fordít Magyarország hátrányos helyzetű térségeire, hogy a
leginkább rászoruló intézmények is megfelelő eszközparkkal rendelkezhessenek. Így a 2022-es pályázati
évben is külön elbírálás alá esnek azok a gyermekegészségügyi intézmények által benyújtott pályázatok,
amelyek a következő térségben működnek vagy azok lakosságát látják el:
• 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet alapján meghatározott „komplex programmal fejlesztendő”,
illetve a „fejlesztendő” járás

2

K&H gyógyvarázs
a K&H Csoport és a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány
gyermekegészségügyi támogatási programja
1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.
információs vonal: (06 1) 350-7390/116

• 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet alapján meghatározott „kedvezményezett településnek”
besorolt helység
Azon intézmények osztályai, amelyek az elmúlt két évben összesen bruttó 1 500 000 forint feletti
támogatásban részesültek a K&H gyógyvarázs program keretében, idén nem indulhatnak a pályázaton.
Idén tehát újra pályázhat minden olyan intézmény osztálya, amely 2020-ban vagy 2021-ben már kapott
támogatást, de ennek összértéke nem érte el a bruttó 1 500 000 forintot.
3. szerződő fél
A K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány a pályázat nyerteseivel szerződést köt, amely a támogatásban
szereplő eszközök átadását szabályozza.

4. a pályázat tartalmi kritériumai


regisztráció a https://www.khgyogyvarazs.hu/muszerbeszerzesi-palyazat/ oldalon (felhasználónévvel
és jelszóval)



pályázati űrlap kitöltése az online felületen, az azon található összes kérdés megválaszolásával



2022. december 31-ig érvényes árajánlatok megküldése
o

melyen szerepel a pályázó intézmény neve, az árajánlat érvényességének határideje (2022.
december 31.), a kiszállítási idő és a teljesítéstől számított minimum 15 napos fizetési
feltétel. Az árajánlatban fizetési feltételként nem jelölhető meg előre utalás. Nyertes pályázat
esetén a fizetés kizárólag az eszközök kiszállítása és a számla benyújtása után történhet.

o

abban az esetben, ha a pályázatban megjelölt összes eszköz egy beszállítótól nem
szerezhető be, a pályázó további egy beszállítótól nyújthat még be árajánlatot. Online
áruházból nem jelölhető meg beszerzés.

o

a pályázati anyagban feltüntetett beszállítókat és eszközöket a későbbiekben nem lehet más
szolgáltatókra és berendezésekre cserélni. Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva a
megjelölt szolgáltatótól nem lehet megrendelni az eszközt, vagy az eszköz nem szerezhető be
a megjelölt beszállítótól, a Kiíró jogosult elállni a támogatás ezen részétől.



kötelező melléklet feltöltése a pályázat megfelelő pontjaihoz:
o

az új, Magyarországon még nem használt berendezés, eljárás igénylése esetén a
benyújtott pályázathoz az eljárást alkalmazó szakorvos önéletrajza (PDF formátumban) és
szakmai tapasztalatának összegzése
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nyilatkozatok kitöltése az önrész vállalásáról:
o

amennyiben a pályázó nagyobb összértékű eszközökre pályázik, mint bruttó 4 millió forint

o

amennyiben a pályázó új, Magyarországon még nem alkalmazott berendezésre vagy eljárásra
pályázik, több mint bruttó 10 millió forint értékben

o

amennyiben az ajánlatban árfolyamfüggő árak szerepelnek, az árfolyamváltozásból adódó
különbözetre vonatkozóan

5. lebonyolító ügynökség
A pályázat lebonyolítását a Well PR Ügynökség végzi.
Cím: 1026 Budapest, Orbánhegyi út 50.
Telefonszám: 06 30 971 3736
Kapcsolattartó neve: Antal Tünde
E-mail cím: t.antal@well.hu

6. a pályázat érvényessége
A pályázatra 2022. június 28-tól augusztus 3-ig lehet jelentkezni az online pályázati felület kitöltésével. A
pályázati űrlapot online kell kitölteni a https://www.khgyogyvarazs.hu/muszerbeszerzesi-palyazat/ oldalon, a
pályázathoz mellékelt dokumentumokat pedig szintén elektronikusan (PDF formátumú fájlként) kell
benyújtani a pályázat megfelelő pontjához illesztve.
A pályázatot akkor tekintjük beérkezettnek, ha annak beérkezéséről és feldolgozásáról a lebonyolító ügynökség
e-mailben visszajelzést küld.

7. határidők
a) a pályázatok beérkezésének határideje:
2022. augusztus 3., 10.00 óra

b) a pályázatok elbírálása és véleményezése
A pályázatok elbírálásáról 2022. szeptember 15-ig minden pályázó értesítést kap elektronikus levél formájában,
a pályázati anyagban megadott e-mail címre.
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c) teljesítési garancia
A Kiíró vállalja, hogy az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül - a zsűri döntésének megfelelően, maximum bruttó 4 millió forintig a gyermekgyógyászati eszközöket és berendezéseket, valamint maximum bruttó
10 millió forintig az innovatív eszközöket és berendezéseket a nyertesek számára a megjelölt beszerzési helyről,
a megjelölt áron megrendeli. A Kiíró a pályázat nyerteseivel szerződést köt, amely a támogatásban szereplő
eszközök átadását szabályozza.
Amennyiben a nyertes pályázó módosítani kívánja a pályázatában megjelölt eszközöket, és/vagy a
megkötendő

támogatási

szerződés

rendelkezéseit

(amelyet

a

https://www.khgyogyvarazs.hu/muszerbeszerzesi-palyazat/ oldalon a pályázati dokumentumok között talál), a
K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány eltekinthet a támogatástól.

8. értékelés és odaítélés
a) a pályázatok értékelése
Az értékelés a pályázati űrlap szempontrendszere és orvosszakmai szempontok alapján történik.
A zsűri tagjai:
 Dr. Mészner Zsófia, a Dél-Pesti Centrumkórház Védőoltási Szaktanácsadásának főorvosa
 Dr. Tímár Krisztina, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szakértője
 Dr. Győri Erzsébet, a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány kuratóriumi tagja
 Dr. Békefi Dezső, a tatabányai Szent Borbála Kórház Gyermekosztályának nyugalmazott osztályvezető
főorvosa
 Dr. Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi osztályának
főorvosa
 Dr. Novák Hunor, gyermekgyógyász
 Barabás Éva, az RTL Klub műsorvezetője
 Kulcsár Hajnal, a Házipatika.com főszerkesztője
 Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője

b) hiánypótlás
A hiányosan benyújtott pályázati anyagokat a lebonyolító Well PR Ügynökség jelzi a pályázónak, akinek a
pályázat lezárultáig (2022. augusztus 3.) lehetősége van pótolni azt.
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c) az odaítélés kritériumai
Az odaítélési feltétele a pályázati kiírásnak történő megfelelés mind szakmai, mind formai szempontból. A zsűri
fenntartja a jogot, hogy ne az összes támogatást ítélje oda, vagy egyáltalán ne hirdessen nyertest.
d) további információ a pályázattal kapcsolatban
A pályázatról vagy a K&H gyógyvarázs programról további információt Antal Tündétől kaphatnak a 06 30 971
3736 telefonszámon vagy a t.antal@well.hu e-mail címen.

Adatkezelés:
A pályázati eljárás szükségszerűen igényli vagy esetlegesen igényelheti a pályázók, a pályázók nevében és
képviseletében eljáró, valamint a pályázati célok teljesülésével érintett természetes személyek (a továbbiakban:
pályázók) személyes adatainak kezelését a pályázat megszervezésében és elbírálásában közreműködő
személyek részéről. Egyéni vállalkozók esetében az adatkezelés jogalapja a pályázók önkéntes
adatszolgáltatása és a pályázat benyújtása folytán megadott hozzájárulása, amely a jelen pályázati kiírásban
megadott tájékoztatáson alapul. Gazdálkodó szervezetek esetében az adatkezelés jogalapja a Kiíró jogos
érdeke arra, hogy a benyújtott pályázatot el tudja bírálni. Ilyen esetekben a gazdálkodó szervezet köteles
biztosítani azt, hogy a pályázatában megadott személyes adatok vonatkozásában az érintett személyes
adatainak kezelése jogszerűen történik, az adatok Kiíró felé továbbítása jogszerű. A gazdálkodó szervezet
részéről a pályázat benyújtása egyben a gazdálkodó szervezet nyilatkozatának is minősül arról, hogy az
adatkezelés jogszerűségének feltételei fennállnak, és az érintetteket megfelelő előzetes adatkezelési
tájékoztatásban részesítette.
Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása.
A személyes adatok kezelője a Kiíró, amely magában foglalja egyrészről a K&H Bank Zrt.-t, másrészről a K&H
Egészséges Társadalomért Alapítványt. Az adatkezelők közös elérhetőségei az alábbiak:
központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest
ügyfélszolgálat: +36 1/20/30/70 335 3355
e-mail cím: bank@kh.hu
Az adatkezelők a pályázati eljárás lefolytatásához adatfeldolgozóként a Well PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) szolgáltatásait veszik igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelési
követelmények érvényesítését szerződésben garantálja, az átvett adatokat kizárólag a Kiíró adatkezelésének
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ideje alatt, de legkésőbb a Bankkal fennálló jogviszonya megszűnéséig kezeli, azt követően törli. Ezen adatokat
a szerződéses közreműködő csak azon munkatársai ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban eljárnak. Egyéb adatátadásra, harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő adattovábbításra nem kerül sor.
A kezelt adatok köre a pályázati eljárás során megadott személyes adatokra terjed ki (így különösen: név, cím,
elérhetőségi adatok, támogatással kapcsolatos valamennyi adat). A Kiíró megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel védi a személyes adatokat.
Az adatkezeléssel érintett személynek bármikor joga van ingyenesen és indokolás nélkül tájékoztatást kérni – a
K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a
TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon, továbbá a bank@kh.hu e-mail címen –
személyes adatai kezeléséről, emellett kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Egyéni vállalkozó pályázók bármikor visszavonhatják az
adatkezeléshez korábbiakban adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása az pályázati eljárásban való
kizárást vonja magával és nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Azon természetes
személyek, akikre vonatkozó személyes adatokat gazdálkodó szervezetek adtak meg a Kiíró részére a pályázati
eljárás során, tiltakozhatnak az Kiíró által folytatott adatkezeléssel szemben, és kérhetik a rájuk vonatkozó adatok
törlését. A személyes adatok kezelése a pályázati eljárás lezárását követő egy évig, azaz 2022. október 28-ig,
vagy az érintettek által adott hozzájárulások visszavonása, illetve adatkezelés ellen való tiltakozás esetén az
adatkezelés megszűntetése, ill. adatok törlése időpontjáig történik. Az adatkezelés megszűntét követően a Kiíró,
a kizárólag a pályázattal kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.
Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén valamennyi érintett a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes
törvényszék jár el.
A K&H Bank Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatban további általános tájékoztatás a www.kh.hu/adatvedelem
oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.
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