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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi közbeszerzési terve

Sorszám

A beszerzés/közbeszerzés meghatározása,
rövid, tárgyszerű leírása, illetve a
szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés tervezett időpontja
negyedéves bontásban megadva
A beszerzés meghatározása
(eljárás fajtája)

I. né.

II. né.

III. né. IV. né.

ELLÁTÁSI SZEKTOR

1

2

3

4

5

6

7

Európai Egészségbiztosítási kártya és a
közgyógyellátási igazolvány kiadásához
szükséges nyers kártyatest beszerzéséről
Közép és belsőfül hallásjavító implantátum és
processzor 2015-2016. évre vonatkozó
közbeszerzési eljárás
Aflibercept és ranibizumab hatóanyag
közbeszerzése 2015. május 1.-2016. február
29. közötti időszakra (aktív időszak 2015.
május 1-2015. október 31.)
Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek 2016.
finanszírozási évre (2015. november 1 - 2016.
október 31.) vonatkozó közbeszerzési eljárása
Infliximab hatóanyag új betegre vonatkozó
közbeszerzési eljárása

Hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. §
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

Tételes elszámolás alá eső 28
gyógyszerkészítmény 2013. év november 1Keretmegállapodásos eljárás
től 2016. február 29-ig terjedő időszakra szóló
második része – írásbeli konzultáció
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás
második szakasza
Pacemaker és implantálható kardioveterHirdetmény közzétételével induló
defibrillátor eszközök és elektródák
tárgyalásos
közbeszerzése 2016. január 1. - 2016.
december 31. közötti időszakra

X

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

8

Szívbillentyűk, valamint érprotézisek 2016.
január 1-től 2016. december 31-ig terjedő
időszakra történő beszerzése

9

A veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

X

X

10

A veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás

Keretmegállapodásos eljárás
második része – írásbeli konzultáció

X

X

X

X

11

A veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás

Nyílt

X

X

X

X

12

A hepatitis C kezelésére szolgáló
készítmények beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

X

X

X
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi közbeszerzési terve

Sorszám

A beszerzés/közbeszerzés meghatározása,
rövid, tárgyszerű leírása, illetve a
szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés meghatározása
(eljárás fajtája)

A beszerzés tervezett időpontja
negyedéves bontásban megadva
I. né.

II. né.

III. né. IV. né.

ELLÁTÁSI SZEKTOR

13

Orvosspecifikus vények beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás

Keretmegállapodásos eljárás
második része – verseny újranyitás

14

Orvosspecifikus vények beszerzésére irányuló
Keretmegállapodásos eljárás I. része
közbeszerzési eljárás

15

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaihoz, a
nyilvántartáshoz és a statisztikai
adatgyűjtéshez kapcsolódó nyomtatványok
beszerzése

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

16

Tételes elszámolás alá eső abatacept
hatóanyag 2014. év december 1-től 2016.
február 29-ig terjedő időszakra szóló
közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás
keretében, egy részben közbeszerzés
második, konzultációs szakasza

Keretmegállapodásos eljárás
második része – írásbeli konzultáció

17

Tételes elszámolás alá eső, természetben
biztosítandó szívbillentyűk, valamint
érprotézisek 2016. január 1-től 2017.
december 31.-ig terjedő időszakra történő
beszerzése nyílt eljárás keretében, 36 részben

Nyílt

18

Tételes elszámolás alá eső, természetben
biztosítandó pacemaker és implantálható
kardioverter-defibrillátor eszközök és
elektródák 2016. január 1-től 2017. december
31.-ig terjedő időszakra történő beszerzése
nyílt eljárás keretében

Nyílt

19

20

X

X

X

X

X

X

X

Egyéb megbetegedések kezelésére szolgáló
tételes elszámolás alá eső hatóanyagok 2015.
év november 1-től 2017. október 31-ig
Keretmegállapodásos eljárás I. része
terjedő aktív időszakra szóló beszerzésére 13
részben

X

Tételes elszámolás alá eső gyulladásos
kórképekre szolgáló hatóanyagok 2015. év
november 1-től 2017. október 31-ig terjedő Keretmegállapodásos eljárás I. része
aktív időszakra szóló beszerzésére 11 részben

X

X
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi közbeszerzési terve

Sorszám

A beszerzés/közbeszerzés meghatározása,
rövid, tárgyszerű leírása, illetve a
szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés tervezett időpontja
negyedéves bontásban megadva
A beszerzés meghatározása
(eljárás fajtája)
I. né.

I. né.

I. né.

I. né.

ELLÁTÁSI SZEKTOR

21

22

23

24

25

26

27

Tételes elszámolás alá eső hematológia
hatóanyagok 2015. év november 1-től 2017.
október 31-ig terjedő aktív időszakra szóló
beszerzésére 6 részben
Tételes elszámolás alá eső onkológiai
hatóanyagok 2015. év november 1-től 2017.
október 31-ig terjedő aktív időszakra szóló
beszerzésére 8 részben
Tételes elszámolás alá eső gefitinib
hatóanyag 2015. augusztus 15-től 2015.
október 31-ig tartó aktív időszakra történő
beszerzése – nyílt eljárás keretében
Hepatitis-C kezelésére szolgáló Pegilált
interferon + ribavirin hatóanyagtartalmú
készítmények 2015. évi beszerzése

Keretmegállapodásos eljárás I. része

Keretmegállapodásos eljárás I. része

Nyílt

Gyorsított tárgyalásos

Veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények 2016. évi beszerzésére
Keretmegállapodásos eljárás I. része
kötendő keretmegállapodás
Orvosi vények 2016. január 1-től 2017.
december 31-ig terjedő időszakra szóló
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás
második szakasza verseny újranyitásával
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2016. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest
beszerzése

Keretmegállapodásos eljárás
második része – verseny újranyitás

Nyílt

X

X

X

X

X

X

X
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi közbeszerzési terve

Sorszám

A beszerzés/közbeszerzés meghatározása,
rövid, tárgyszerű leírása, illetve a
szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés tervezett időpontja
negyedéves bontásban megadva
A beszerzés meghatározása
(eljárás fajtája)

I. né.

II. né.

III. né. IV. né.

MŰKÖDÉSI SZEKTOR

1

Integrált pénzügyi- és számviteli rendszer
2016. évi supportja (ellátás és működési
szektor tekintetében)

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

2

Finanszírozási rendszerek karbantartása és
jogszabálykövetése

Központosított közbeszerzés
(keretmegállapodás/keretszerződés) keretében közvetlen
megrendelés

3

OEP Adatközpont 2016. évi karbantartása és
üzemeltetés támogatás

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

4

TAJ-BSZJ informatikai rendszer 2016. évi
jogszabálykövetése, karbantartása és
üzemeltetés támogatása

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

X

5

BÉVER Informatikai rendszer 2016. évi
jogszabálykövetése, karbantartása és
üzemeltetés támogatása.

Hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. §

X

6

VIREP Patikai mobil távközlési szolgáltatások
beszerzése 2016.

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

X

7

8

OJOTE és eJELENTÉS informatikai rendszer
2016. évi jogszabálykövetése, karbantartása
és üzemeltetés támogatása
OEP EKOP 2.3.7 projekt keretén belül
beszerzett tároló eszközök alap szoftvereinek
támogatása 2016. évre

Nyílt

X

X

X

9

ITP2000 informatikai rendszer 2016. évi
jogszabálykövetése, karbantartása és
üzemeltetés támogatása

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

X

10

A FORRÁS-SQL/Költségvetési Gazdálkodási
Rendszer (KGR) Intézményi Könyvelési (IKMFI) és OEP speciális moduljainak support
szolgáltatása

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

X

11

Migráns munkavállalók szociális ellátását
támogató informatikai rendszer 2016. évi
jogszabálykövetése, karbantartása és
üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

12

OEP Microsoft EA licence 2016. év

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

13

OEP Microsoft rendszereinek 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

X

14

OEP MCAFEE Rendszer 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi közbeszerzési terve

Sorszám

A beszerzés/közbeszerzés meghatározása,
rövid, tárgyszerű leírása, illetve a
szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés meghatározása
(eljárás fajtája)

A beszerzés tervezett időpontja
negyedéves bontásban megadva
I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

MŰKÖDÉSI SZEKTOR
OEP virtuális környezetének 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása
OEP ZORP Tűzfalrendszerinek 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása
OEP Központi mentőrendszeréhez
mentőkazetta beszerzése
OEP Végpontvédelmi és logelemző
rendszerek 2016. évi karbantartása és
üzemeltetés támogatása_ITBT
OEP Végpontvédelmi és logelemző
rendszerek 2016. évi karbantartása és
üzemeltetés támogatása_NETÁ
OEP EKOP 2.3.7 Projekt keretén belül
beszerzett TSM szoftver licence 2016. évi
karbantartása
OEP Egyéb számítástechnikai eszközök 2016.
évi javítása és karbantartása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

22

OEP nyomtatók 2016. évi javítása és
karbantartása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

23

OEP Oracle licence 2016. évi karbantartása

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

X

24

FIFO eszközök 2016. évi támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

25

OEP biztonsági rendszerek 2016. évi
konzultációs támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

26

OEP DMZ rendszerének 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

27

OEP Adatszivárgást megelőző rendszerének
2016. évi támogatása és üzemeltetés
támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

28

OEP Web védelmi rendszerének 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

29

NTG tartalék eszközök beszerzése

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

30

Újonnan kialakított végpont infrastruktúra
szoftverkörnyezetének támogatása

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

31

Kellékanyagok beszerzése

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

32

Személyügyi és cafetéria program

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

15
16
17
18

19

20
21

X
X

X

6

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi közbeszerzési terve

Sorszám

A beszerzés/közbeszerzés meghatározása,
rövid, tárgyszerű leírása, illetve a
szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés meghatározása
(eljárás fajtája)

A beszerzés tervezett időpontja
negyedéves bontásban megadva
I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

MŰKÖDÉSI SZEKTOR
33

Vagyon-, felelősség-és gépjármű biztosítás

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

34

Földgáz beszerzés

Nyílt

35

Villamos energia beszerzés

Nyílt

36

Papír-, író-, irodaszer beszerzés

Hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. §

37

Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával
történő beszerzése

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

X

38

Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

X

39

Gépjármű közbeszerzés

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

40
41
42
43
44

Keretmegállapodás megkötése "Az OEP 2015
évre tervezett rendezvényeinek a
megvalósítására"
OEP biztonsági rendszerek 2015. évi
üzemeltetés támogatása
OEP DMZ szerverek vírus, káros szoftver
védelmi rendszerének 2015. évi támogatása
OEP Adatszivárgást megelőző védelmi
rendszerének 2015. évi üzemeltetés
támogatása
OEP Web védelmi rendszerének 2015. évi
üzemeltetés támogatása

45

NTG tartalék eszközök beszerzése

46

Újonnan kialakított végpont infrastruktúra
szoftverkörnyezetének támogatása

47

Kellékanyagok beszerzése

48

49

50
51
52
53

OEP EKOP 2.3.7 projekt keretén belül
beszerzett tároló eszközök alap szoftvereinek
támogatása 2015. évre
OJOTE és eJELENTÉS informatikai rendszer
2015. évi jogszabálykövetése, karbantartása
és üzemeltetés támogatása
ITP2000 informatikai rendszer 2015. évi
jogszabálykövetése, karbantartása és
üzemeltetés támogatása
OEP nyomtatók 2015. évi javítása és
karbantartása
OEP Egyéb számítástechnikai eszközök 2015.
évi javítása és karbantartása
OEP Oracle licence 2015. évi karbantartása

X
X
X
X

X
X

Keretmegállapodásos eljárás I. része
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

X

X

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

X

X

X

X

X

X

X

X

Nyílt

X

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

X

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés verseny újranyitás
Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

X
X
X
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi közbeszerzési terve

Sorszám

A beszerzés/közbeszerzés meghatározása,
rövid, tárgyszerű leírása, illetve a
szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés tervezett időpontja
negyedéves bontásban megadva
A beszerzés meghatározása
(eljárás fajtája)

I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

MŰKÖDÉSI SZEKTOR

54

Az OEP központi épületében a légtechnikai
rendszer szűrőrendszerének korszerűsítése

Hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. §

55

Az OEP központi épületében a hűtési rendszer
korszerűsítése

Hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. §

X

56

Az OEP központi épületében a csatorna- és
vízelvezető rendszer rekonstrukciója

Hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. §

X

57

OEP Oracle licence 2016. évi karbantartása

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

X

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

x

Központosított közbeszerzés verseny újranyitás

x

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

x

Hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 115. §

x

58

59

60

61

A Svájci-Magyar Együttműködési
Megállapodás keretében végzett feladatok
informatikai támogatásához kapcsolódó
alkalmazások, licencek és szoftver
vásárlásához indítandó közbeszerzési eljárás KM0301GEOS13/1-5.
A Svájci-Magyar Együttműködési
Megállapodás keretében végzett feladatok
informatikai támogatásához kapcsolódó
alkalmazások, licencek és szoftver
vásárlásához indítandó közbeszerzési eljárás KM0101SLIC13/1-5.
EKOP 2.3.7 projekt keretében megvalósított
informatikai alkalmazásfejlesztés hátterét
biztosító Oracle alapú, adatbázisrendszerhez
kapcsolódó támogatás beszerzése
Az OEP központi épület 3. emeletét határoló
üvegfal beázásának megszüntetése

X

