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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016. évi közbeszerzési terve

Sorszám

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

A közbeszerzés meghatározása
(eljárás tervezett fajtája)

A közbeszerzési eljárás tervezett
megindítása negyedéves bontásban
megadva
I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

ELLÁTÁSI SZEKTOR

1

A veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények beszerzése

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

X

X

2

A veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények beszerzése

Keretmegállapodásos eljárás II.
része - közvetlen megrendelés

X

X

X

X

3

A veleszületett vérzékenység kezelésére Keretmegállapodásos eljárás I. része
szolgáló készítmények beszerzése
(Kbt. 104. §)

X

X

X

4

A veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények beszerzése

Nyílt

X

X

X

X

5

A hepatitis C kezelésére szolgáló
készítmények beszerzése

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

X

Orvosspecifikus vények beszerzése

Keretmegállapodásos eljárás II.
része - versenyújranyitás

6

7

8

9

10

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaihoz,
a nyilvántartáshoz és a statisztikai
Keretmegállapodásos eljárás I. része
adatgyűjtéshez kapcsolódó
(Kbt. 104. §)
nyomtatványok beszerzése
Tételes elszámolás alá eső,
természetben biztosítandó
szívbillentyűk, valamint érprotézisek
2016. szeptember 1-től 2017. december
31-ig terjedő időszakra történő
beszerzése 9 részben

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Tételes elszámolás alá eső,
természetben biztosítandó
szívbillentyűk, valamint érprotézisek
2017. évi szükséglet biztosítására (+1
évre meghosszabbíthatóan)

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Tételes elszámolás alá eső,
természetben biztosítandó pacemaker
és implantálható kardioverterdefibrillátor eszközök és elektródák
2016. június 1-től 2017. december 31-ig
terjedő időszakra történő beszerzése 6
részben

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Sorszám

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

A közbeszerzés meghatározása
(eljárás tervezett fajtája)

A közbeszerzési eljárás tervezett
megindítása negyedéves bontásban
megadva
I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

ELLÁTÁSI SZEKTOR

11

12

Közép és belsőfül hallásjavító
implantátum és processzor 2017. évi
szükséglet biztosítására (+1 évre
meghosszabbíthatóan)
Tételes elszámolás alá eső,
természetben biztosítandó
neuropacemaker eszközök beszerzése
2017. évi szükséglet biztosítására (+1
évre meghosszabbíthatóan)

13

Tételes elszámolása alá eső humán
normál immunglobulin 2017.
finanszírozási évre történő beszerzése

14

Tételes elszámolás alá eső bortezomib
hatóanyagú gyógyszer beszerzése

15

16

17

18

19

A tételes elszámolás alá eső
hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek
9 havi keretét meghaladó, szakmailag
szükséges mennyiségének fedezésére
szolgáló gyógyszermennyiségek egyedi
megrendelő útján történő lehívása
A tételes elszámolás alá eső
hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek
negyedik negyedéves mennyiségének
fedezésére szolgáló
gyógyszermennyiségek egyedi
megrendelő útján történő lehívása
Tételes elszámolás alá eső pemetrexed
hatóanyagú gyógyszer beszerzése
A tételes elszámolás alá eső
hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek
2017. finanszírozási évi első negyedéves
mennyiségének fedezésére szolgáló
gyógyszermennyiségek egyedi
megrendelő útján történő lehívása
Európai Egészségbiztosítási kártya
és a közgyógyellátási igazolvány
kiadásához szükséges nyers kártyatest
beszerzéséről

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

X

X

Keretmegállapodásos eljárás II.
része - közvetlen megrendelés

X

X

Keretmegállapodásos eljárás II.
része - közvetlen megrendelés

X

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

Keretmegállapodásos eljárás II.
része - közvetlen megrendelés

X

X

Nyílt

X

X
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20

21

22

A tételes elszámolás alá eső,
ibritumomab-tiuxetan hatóanyagot
tartalmazó gyógyszer 2016. év
november 1-től 2017. október 31-ig
terjedő aktív időszakra szóló beszerzése
Új, tételes elszámolású hatóanyagot
tartalmazó, természetben biztosítandó
egyes gyógyszerek 2017. finanszírozási
évre (2016. november 1. – 2017.
október 31.) történő beszerzése
hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos keretmegállapodásos eljárás
keretében"(tárgyalásos,
keretmegállapodásos)
Új, tételes elszámolású hatóanyagot
tartalmazó gyógyszerként természetben
biztosítandó egyes gyógyszerek 2017.
finanszírozási évre (2016. november 1. –
2017. október 31.) történő beszerzése
gyorsított nyílt eljárás keretében

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

X

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

X

Nyílt

X
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Sorszám

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

A közbeszerzés meghatározása
(eljárás tervezett fajtája)

A közbeszerzési eljárás tervezett
megindítása negyedéves
bontásban megadva
I. né.

II. né.

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

X

X

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

X

X

III. né. IV. né.

MŰKÖDÉSI SZEKTOR

1

2

3

4

5

6

Pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés
számfejtését támogató ITP2000 informatikai
program 2016. évi változásokra vonatkozó
fejlesztése
Pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés
számfejtését támogató ITP2000 informatikai
program supportja
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
biztosítása

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Integrált pénzügyi- és számviteli rendszer
(Forrás.Net) 2016. évi support (ellátás és
működési szektor egyben)

Hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos

Integrált pénzügyi- és számviteli rendszer
(Forrás.Net) 2017. évi support (ellátás és
működési szektor egyben)

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

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

Nyílt

X

X

X

X

X

X

7

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

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

8

OEP Microsoft rendszereinek 2016. évi
karbantartása és üzemeltetési támogatása

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

X

9

OEP Microsoft EA Licence 2016. évre

10

OEP végpontvédelmi és logelemző rendszerek
2016. évi karbantartása és üzemeltetés
támogatása

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

11

OEP MAIL Védelmi Rendszer 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

12

OEP ZORP tűzfalrendszereinek 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

Nyílt

X

X
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Sorszám

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

A közbeszerzés meghatározása
(eljárás tervezett fajtája)

A közbeszerzési eljárás tervezett
megindítása negyedéves
bontásban megadva
I. né.

II. né.

III. né.

X

X

IV. né.

MŰKÖDÉSI SZEKTOR

13

OEP Virtuális környezetének 2016. évi
karbantartása és üzemeltetés támogatása

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

14

OEP Adatközpont 2016. évi karbantartása és
üzemeltetés támogatása

Tárgyalásos

X

X

15

Finanszírozási rendszerek karbantartása és
jogszabálykövetése - 2016

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

16

Finanszírozási rendszerek karbantartása és
jogszabálykövetése - 2016

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

17

Finanszírozási rendszerek karbantartása és
jogszabálykövetése - 2017

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

18

OEP FIFO szerverek 2016. évi támogatása

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

19

EKOP 2.3.7. projekt keretén belül beszerzett
tároló eszközök alap szoftvereinek
támogatása

Nyílt

20

EKOP 2.3.7. projekt keretén belül beszerzett
hálózati eszközök támogatása (F5, alkalmazás
tűzfal)

Nyílt

21

EKOP 2.3.7. projekt keretén belül beszerzett
hálózati eszközök támogatása (switchek)

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

X

22

OEP Web védelmi rendszer támogatása

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

X

X

23

Oracle Licence support

Központosított közbeszerzés –
írásbeli konzultáció

X

X

X

24

OEP adatszivárgást megelőző és védelmi
rendszerének éves támogatása

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

X

X

25

OEP DMZ védelmi rendszer támogatás

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

X

X

26

OEP Egyéb számítástechnikai eszközök
javítása és karbantartása

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

X

27

Informatikai kellékanyagok beszerzése

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

X

X

X

X

X

X

X

X
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Sorszám

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

A közbeszerzés meghatározása
(eljárás tervezett fajtája)

A közbeszerzési eljárás tervezett
megindítása negyedéves
bontásban megadva
I. né.

II. né.

X

X

X

X

III. né.

IV. né.

MŰKÖDÉSI SZEKTOR

28

29

30

Mobiltelefon beszerzés
Az OEP kezelésében lévő, 20 m3/h kapacitást
meghaladó ingatlanjainak, a 2016/2017-es
gázévre vonatkozó földgáz energia
beszerzésének közbeszerzési eljárása
Az OEP központi épületének és
mátraszentimrei oktatási központjának, 2017.
évre vonatkozó villamos energia
beszerzésének, közbeszerzési eljárása.

Központosított közbeszerzés –
verseny újranyitás

Nyílt

X

Nyílt

31

Elektronikus árlejtés

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

X

32

Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával
történő beszerzése

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

X

33

Papír-, író-, irodaszer beszerzés

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés

34

Az OEP gépjármű flotta teljes körű
karbantartása, javítása vizsgáztatása

36
37

OEP FIFO szerverek 2016. évi támogatása

Nyílt

38

OEP Microsoft Licence bővítés

Nyílt

Budapest, 2016. október 04.

Központosított közbeszerzés –
közvetlen megrendelés
Nyílt

X

X

X

Nyílt

OEP végpontvédelmi és logelemző rendszerek
2016. évi karbantartása és üzemeltetés
támogatása
OEP Egyéb számítástechnikai eszközök
javítása és karbantartása

35

X

X

X

X

X
X
X

