2011-ben megkötött, nettó ötmillió forint ellenértéket elérő szerződések:

Szerződéskód

Megkötés dátuma

Lejárat dátuma

IC KENTAUR Kft.

Informatikai üzemeltetés (fizikai hálózaton felmerülő feladatok; szerverekkel kapcsolatos rendszergazdai feladatok ellátása;
szervereken és klienseken futó hálózati szoftverek, alkalmazás-rendszerek üzemeltetésének feladatai; kliens szoftverek és
hozzájuk tartozó integrált alkalmazások összehangolása, telepítése; HelpDesk szolgáltatás; kliens munkaállomás és azok
perifériáival kapcsolatos feladatok; archiválási feladatok; vírus problémák megelőzése, kezelése; meghibásodott
berendezések javíttaásáról való gondoskodás; külső web-, e-mail és ETT webszerver üzemeltetése, rendszergazdai
feladatok ellátása; DRINFO szerverek, szoftverrendszerének üzemeltetése; STRAPI szerverek üzemeltetése)

2008.01.15

határozatlan

15 600 000

19 500 000

SZE/2011/000099

HBCS Audit Kft

Egészségügyi intézmények állapotfelméréséhez (eszköz- és ingatlanállomány, gazdasági, pénzügyi helyzet),
adatgyűjtéshez szükséges protokollok kidolgozásához, kérdőívek összeállításához kapcsolódó szakmai tanácsadás. Ennek
keretében: előkészítő tevékyenség, kérdőívek kórházak általi kitöltetése, folymatos rendelkezésre állás, beérkezett
kérdőívek feldolgozásában való közreműködés.

2011.06.01

2011.06.28

15 000 000

18 750 000

SZE/2011/000050

ETNA Kft.

3 db. mellékhelyiség nyílászáróinak, hidegburkolatainak, szanitereinek és elektromos szerelvényeinek cseréje, hidegbrukolat
nélküli falrészek és mennyezet festése, valamint a a női vizesblokkon belül lévő takarítóhelyiség WC fülkévé való
átalakítása.

2011.06.02

2011.07.26

7 369 950

9 212 438

WHS-Egészségtár Kft.

Az egészségügyi refom, a Semmelweis Terv és a Digitális Megújulási Cselekvési Terve alapkövéül szolgáló Nemzeti
Egészségügyi Informatikai (eHealth) rendszer kiépítéséhez kapcsolódó projekteket megalapozó az "Egészségügyi ágazati
informatikai rendszerkövetelmények ajánlásgyűjtemény elkészítése és publikálása" elnevezésű munkacsoportban való
részvétel, valamint a munkacsoport elnevezésével tartalmilag azonos című dokumentum elkészítésében való részvétel.

2011.06.30

2011.09.30

5 760 000

7 200 000

SZS/2011/000122

SODALITAS-SOLUTIONS Kft.

Semmelweis Terv informatikai kompnensiebn való különböző szintű szakértői, témavezetői és programvezetői feladatok
elvégzése (ennek keretében: ágazati TIOP és TÁMOP konstrukciókban tervezett stratégiai projektjeinek előkészítése,
szakmai tartalmának egyeztetése, anyagok összeállítása, elindítása, felügyelete; tárcaközi munkacsoportokban való
részvétel; társintézményekkel való koordináció, kommunikáció, feladatkövetés; elemzések, becslések megvalósíthatósági
tanulmányok készítése; a GYEMSZI egyéb informatikai projektjeinek előkészítése; témavezetés, munkacsoport
koordináció;egyéb informatikai szolgáltatások)

2011.07.01

2011.12.31

7 800 000

9 750 000

SZE/2011/000124

MOLÉPTERV Kft.

Műszaki vizsgálat, szakértői anyag készítése arról, hogy a tervezett 9500 m2 nettó területű kiegészítő, kiszolgáló funkciójú új
épülettömbök gazdaságosan hogyan helyezhetőek el az adott területen.

2011.07.08

2011.12.31

4 000 000

5 000 000

SZE/2011/000129

ETNA Kft.

Külső raktár átalakítása

2011.08.01

2011.09.30

4 274 833

5 343 541

SZE/2011/000463

Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi
Iroda

A Fővárosi Önkormányzattól és a megyei önkormányzatoktól fenntartásában lévő egészségügyi intézmények átadásátvételének előkészítésében és gyakorlati lebonyolításában való részvétel. Az egészségügyi intézmények jogi átvilágítása.

2011.11.25

2011.12.31

9 450 000

12 001 500

SZE/2011/000464

Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda

A Fővárosi Önkormányzattól és a megyei önkormányzatoktól fenntartásában lévő egészségügyi intézmények átadásátvételének előkészítésében és gyakorlati lebonyolításában való részvétel. Az egészségügyi intézmények jogi átvilágítása.

2011.11.25

2011.12.31

8 400 000

10 668 000

"27 SELLŐ" Kft.

A megyei és fővárosi önkormányzati egészségügyi intézmények átadás-átvételének szakmai-módszertani koordinációja (
átadás-átvételi csoportok munkájának folyamatos támogatása, kapcsolattartása a csoportvezetőkkel, részvétel a GYEMSZIben rendezett csopormegbeszéléseken, szakmai-módszertani kérdések gyűjtése, rendszerezése, válaszok kidolgozása, heti
státuszriportok készítése, módszertan fejlesztése, optimalizálása) és a vagyon-nyilvántartási rendszerkialakításának
támogatása (koncepció kialakításban való közreműködés, intézményi adatszolgáltatás adatspecifikációja, központi,
GYEMSZI szintű vagyonnyilvántartás technikai megvalósításának támogatása).

2011.11.28

2012.03.31

6 400 000

8 128 000

SZS/2011/000215

SZS/2011/000106

SZE/2012/000156

Szerződés tárgya

Partner neve

Nettó összeg

Bruttó összeg

Medmondó Kft.

A megyei és fővárosi önkormányzati egészségügyi intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódóan működési és
gazdálkodási jövőkép és stratégia kialakítása a térségi feladatellátás vonatkozásában;az átvett egészségügyi intézmények
átvilágításának támogatása; intézményfelügyelet és ellátásszervezés központi és térségi feladat-ellátási modelljének
kialakítása és megvalósítás tervezése

2011.11.30

2012.03.31

6 900 000

8 763 000

RADIX-PLUS Bt.

Részvétel az IT reorganizációs munkacsoportjában, az Európai Unió általá támogatott projektek anyagainak szakértői
véleményezése, szakértői tevékenység, IT reorganizációs munkacsoport strtégiájának képviselete a
projektmegbeszéléseken, döntés-előkészítő anyagok készítése az IT reorganizációs munkacsoport részére, szakvélemény
készítése projektanyagokról.

2011.12.01

határozatlan

12 000 000

15 240 000

SZE/2012/000158

DentIT Partner Kft.

A GYEMSZI vezetői információszolgáltatási és döntéstámogatási rendszerének koncepcionális kialakítása és a
megvalósítás támogatása. Javaslat kidolgozása a VIR rendszer technikai megvalósítására vonatkozóan, a VIR rendszer
kialkítása, tesztelése. Javaslat kidolgozása a VIR rendszer jövőbeni megvalósítására vonatkozóan , illeszkedve a GYEMSZI
informatikai jövőképéhez.

2011.12.01

2012.12.31

7 700 000

9 779 000

D/201103266

ILEX Kft.

A GYEMSZI alapfunkciók kialakításához tanácsadás, támogatás; ellátórendszer tervezési feladatok; intézményfelügyeleti
rendszer kialakítása; egészségügyi szakellátó intézmények átadás-átvételi feladataihoz

2011.09.01

2012.01.31

24 900 000

31 623 000

SZE/2012/000157

SZE/2011/000363

