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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

A K&H a magyar gyermekegészségügy elkötelezett támogatójaként 20. éve támogatja a kórházak, 

mentőállomások, gyermekháziorvosi rendelők műszerparkjának korszerűsítését. A K&H gyógyvarázs program a 

fennállása óta 537 alkalommal összesen 852 millió forinttal segített abban, hogy innovatív eszközökkel gyorsan 

és hatékonyan hozhassák meg a szakemberek okos döntéseiket, és a gyerekek minél hamarabb újra teljes életet 

élhessenek. 

 

A gyermekegészségügy továbbra is kiemelt társadalmi felelősségvállalási területeink egyike, így idén is 

meghirdetjük a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázatot, aminek keretében gyermekgyógyászati és 

mentési eszközökre, felszerelésekre, a gyermekek egészségmegőrzését, betegségmegelőzését és 

rehabilitációját elősegítő berendezések beszerzésére lehet pályázni.  

 

A pályázaton a 2023-as pályázati évben összesen legfeljebb bruttó 20 millió forint értékben nyújt támogatást a 

K&H Csoport. Az elnyerhető összeg tartalmazza a pályázható gyermekgyógyászati eszközöket, 

segédeszközöket, berendezéseket, pályázatonként maximum bruttó 4 millió forintig. 

 

A pályázatban legfeljebb 5 különféle műszerre, és az ezek működtetésére alkalmas tartozékokra pályázhatnak, 

kérjük, ezeket egy szettként jelenítsék meg a pályázati felületen (például Betegellenőrző monitor és tartozékai). 

Az árajánlatban ezek tételesen is fel lehetnek sorolva.  

 

Az idei elbírálás során kiemelt (de nem kizárólagos!) figyelemben részesülnek azok a pályázatok, amelyek az 

anyagcserebetegségek diagnosztikáját, gyógyítását segítő eszközökre, berendezésekre, eljárásokra 

vonatkoznak. 

 

A pályázatot elektronikusan lehet benyújtani 2023. április 5. 10:00 óráig.  

A részletes pályázati kiírás, a regisztrációs felület és a pályázati adatlap a következő weboldalon érhető el:  

https://www.khgyogyvarazs.hu/  

 

A pályázati felületre az árajánlatok mellé fel kell tölteni egy nyilatkozatot is, amelyben a pályázó vállalja, hogy 

amennyiben az elnyert eszközök ára változik a beszállító árajánlatához képest, vállalja az ártöbblet kifizetését. 

 

https://www.khgyogyvarazs.hu/
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Bízunk benne, hogy a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat felkeltette érdeklődését, és számíthatunk 

részvételére!  Megköszönjük, ha a pályázat benyújtásakor kitölti a kérdőívünket is, amellyel segíti azon 

munkánkat, hogy minél teljesebb képet kapjunk a magyar gyermekegészségügy jelenlegi helyzetéről.  

 

A szerződés tájékoztató jellegű, nem kell előre kitölteni, amennyiben nyertes pályázatnak választja Önöket a 

zsűri, egyeztetünk a szerződés pontos tartalmáról. 

 

Kérjük, tegye lehetővé, hogy kollégái is megismerhessék a pályázati lehetőséget!  

Amennyiben bármi kérdése felmerül, kérjük, keresse Antal Tündét a t.antal@well.hu email címen.  

 
 
Üdvözlettel: 
a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat szervezői 

mailto:t.antal@well.hu

