
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1. Takarmánybúza és tritikálé beszerzése
2020. évre

Takarmányb
úza és
tritikálé
beszerzése
2020. évre
2.300 tonna
+ 200 tonna
opciós
mennyiség

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. április 2020. szeptember



2. Erőgépek, csónakok, vagyonvédelmi
rendszer beszerzése

Munkagépek
, erőgép és
adapterek,
önürítő
csónakok,
továbbá
vagyonvédel
mi rendszer
beszerzése
Ajánlatkérő
MAHOP-
2.2.1-2016-
2018-00078
azonosító
számú „A
Varászlói
Tógazdaság
eszközparkjá
nak - a
termelői
infrastruktúra
hatékonyság
ának
érdekében
történő -
komplex
fejlesztése”
című
pályázata
keretében.

1. rész -
Munkagépek
:
1 darab
hosszúgéme
s lánctalpas
kotrógép
1 darab
csúszókormá
nyzású
homlokrakod
ó gép
beszerzése

2. rész -

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 2020. november 2021. augusztus



Erőgépek és
egyéb
eszközök
1 darab
erőgép
1 darab
forgórakodó
1 darab
pótkocsi
1 darab
rézsűszárzúz
ó
beszerzése

3. rész -
Csónakok
6 darab
önürítős
halászati
etető csónak
beszerzése

4. rész -
Vagyonvédel
mi
rendszerek
1. Az
extenzív
akvakultúra
vagyonvédel
mét szolgáló
kamerarends
zer
beszerzése
és
telepítése.
A rendszer
komponense
i: 10 db 8 MP
felbontású fix
kiépítésű IP
kamerából
és 2 db 3
Mpix
felbontású IP
kamerából,



valamint az
ezek
telepítéséhe
z és
működtetésé
hez
szükséges
tápegységbő
l, 4 TB
rögzítőből,
tartó
konzolokból,
és a
rendeltetéss
zerű
működtetésh
ez
szükséges
egyéb
komponense
kből illetve
szerelőanya
gokból áll,
amely
tartalmaz -
többek
között- 500
méter kültéri
S/FTP kábel,
illetve 100
méter 50/125
optikai kültéri
kábelt.

2. Meglévő
1.000
folyóméter
hosszú
vagyonvédel
mi
kerítéshez
kerítésvédel
mi rendszer
beszerzése
és
telepítése.



Követelmény
ek: kerítésen
történő
behatolás
(átmászás,
áttörés,
átvágás,
stb.)
érzékelése
és azonnali
riasztás
leadására. A
kerítéshez
alkalmazand
ó rögzített
kábelnek
átmászás
esetén
követnie kell
a kerítés
mozgását,
deformitását,
így az ebből
generálódott
jelszint
változást
érzékeli a
kiértékelő
központ. A
rendszernek
képesnek
kell lennie
detektálni a
magas
frekvenciás
jeleket is,
amelyeket
olyan
mechanikai
behatások
eredményez
hetnek, mint
a fűrészelés,
vágás,
csípés.



3. Iroda
épület +
szolgálati
lakás (180
m2 - 8 darab
helység)
riasztórends
zerének
beszerzése
és
beüzemelés
e, mely
magában
foglalja a
grafikus LCD
kijelzőt,
mágneses
nyitásérzékel
őt,
tápegységet.


