Sorszám

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2014. évi közbeszerzési terve

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.
1

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

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

2

Pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés számfejtését támogató ITP2000 informatikai program 2014. évi változásokra vonatkozó
fejlesztése

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

3

Pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés számfejtését támogató ITP2000 informatikai program supportja

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

4

Pénzbeli ellátások igényléséhez kapcsolódó elektronikus nyomtatványok továbbfejlesztése, aktualizálása, bővítése

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

5

Kifizetőhelyi elszámolásokat támogató KIFELL informatikai program supportja

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

6

Kifizetőhelyi elszámolásokat támogató KIFELL informatikai program fejlesztése

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

7

Kifizetőhelyi és munkáltatói ellenőrzéseket támogató KIF_ELL informatikai program fejlesztése

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés számfejtését támogató ITP2000 informatikai program fejlesztése a 2015. január 1-től
hatályba lépő jogszabály módosításokra tekintettel
ITP2000 jogszabálykövetése és üzemeltetés támogatása
OJOTE, eJELENTÉS jogszabálykövetése és üzemeltetés támogatása
TAJ-BSZJ jogszabálykövetése és üzemeltetés támogatása
OEP Adatközpont támogatása
Finanszírozási rendszerek karbantartása és jogszabálykövetése

14 OEP Symantec rendszerek 2015. évi karbantartása és üzemeltetés támogatása
15 BÉVER Informatikai rendszer 2015. évi jogszabálykövetése, karbantartása és üzemeltetés támogatása
16 EFORM informatikai rendszer 2015. évi jogszabálykövetése, karbantartása és üzemeltetés támogatása
17 OEP ZORP tűzfalrendszereinek 2015. évi karbantartása és üzemltetés támogatása
18 OEP Egyéb számítástechnikai eszközök javítása és karbantartása
19 Nyomtató javítás
20 Microsoft Premier support
21 OEP TSM szoftver licence Support
22 AZ OEP DMZ SZERVEREK VÍRUS, KÁROS SZOFTVER ÉS VÉGPONTVÉDELEMÉNEK KITERJESZTÉSE
23 AZ OEP ADATSZIVÁRGÁS MEGELŐZŐ ÉS ELEMZŐ RENDSZERÉNEK LICENCBESZERZÉSE
24 OEP FIFO ESZKÖZÖK 2014. ÉVI TÁMOGATÁSA
25 MS EA
26 Oracle Support
27 Ügyfélkapu, HKP, OWL karbantartása és jogszabálykövetése
28 KGR-Forrás SQL
29 OEP Portál licence support
30 McAfee rendszer karbantartása, üzemeltetés támogatása
31 Sybase sw licence támogatás
32 Kellékanyagok beszerzése OEP+TH számára
33 IPS adatbázis frissítés
34 Pacemaker közbeszerzés 2014. május 1. - 2015. december 31. közötti időszakra
35 Szívbillentyűk, valamint érprotézisek 2014. május 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő beszerzése
36
37
38
39

Humán normál immunglobulin hatóanyagok 2014. év május 1-től 2016. február 28-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás keretében, 6 részben
Aflibercept hatóanyag közbeszerzés keretmegállapodásos eljárás keretében 2016. feburár 28-ig.
Közép és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor 2014. évi többletigényeinek teljesítéséről vonatkozó közbeszerzési
eljárás
Infliximab hatóanyag fenntartó kezelésre történő közbeszerzése keretmegállapodás 2. szakasza, konzultációs eljárás
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január
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január
2014.
május

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
HKN Tárgyalásos (Kizárólagosság)
122/A Tárgyalásnélküli ;Hird. nélküli(nettó 25 mFT alatti)
122/A Tárgyalásnélküli ;Hird. nélküli(nettó 25 mFT alatti)
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Nyílt közbeszerzési
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keret-szerződés) keretében
közvetlen megrendelés
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keret-szerződés) keretében
közvetlen megrendelés
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keret-szerződés) keretében
közvetlen megrendelés
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keret-szerződés) keretében
közvetlen megrendelés
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Nyílt közbeszerzési

x

Nyílt közbeszerzési
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Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Infliximab hatóanyag szerződés aláírásától 2016. február 28-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése új betegek ellátása
érdekében, keretmegállapodásos eljárás keretében
Neuropacemaker közbeszerzés 2014. június 1. - 2015. december 31. közötti időszakra
Keringéstámogató közbeszerzés 2014. augusztus 1. - 2015. december 31. közötti időszakra
Tüdődaganat terápia kezelésére szolgáló tételes finanszírozású hatóanyagok beszerzése 2014. finanszírozási évre
Közép és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor 2015. évi vonatkozó közbeszerzési eljárás
Tételes finanszírozású 29 gyógyszerhatóanyag 36 soron történő közbeszerzési eljárása, egyedi megállapodás (2015. finanszírozási
évre)
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
A hepatitis C kezelésére szolgáló készítmények beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
Orvosspecifikus vények beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás

50 OEP részére papír közbeszerzése
51 Fénymásoló eszközök bérlése és karbantartása
52 Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése
53 Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése 2014
54 Földgáz beszerzés
55 Villamos áram beszerzés
56 Vagyon, felelősség és gépjármű biztosítás
57 Gépjármű beszerzés
58 Az OEP 2014. évi kommunikációs céljainak megvalósítására kötendő szerződés
Az OEP központi épület irodáinak és tárgyalóinak friss levegővel történő ellátását biztosító légkezelő gépek és légcsatorna
59
rendszer tisztítása

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
----Nyílt közbeszerzési
Hirdetmény közzététele nélküli - Kbt. 122/A. §
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keretszerződés) keretében verseny
újraindítása/írásbeli konzultáció
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keret-szerződés) keretében
közvetlen megrendelés
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keret-szerződés) keretében
közvetlen megrendelés
Nyílt közbeszerzési
Nyílt közbeszerzési
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
Központosított közbeszerzés (keretmegállapodás/keret-szerződés) keretében
közvetlen megrendelés
*
Hirdetmény közzététele nélküli - Kbt. 122/A. §
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