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Magyarország-Budapest: Állati takarmányok
2021/S 171-445278

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosító szám: 15490658242
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán Krisztina
E-mail: info@kozbesztender.hu 
Telefon:  +36 305433172
Fax:  +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: fővárosi önkormányzati intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Élő hal, élő állat és egyéb takarmányok több rész
Hivatkozási szám: EKR000375162021

II.1.2) Fő CPV-kód
15700000 Állati takarmányok

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
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A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 
2021
Irányadó szabályok:
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével 
összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 56 962 550.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Élő takarmány állatok I. (egér, patkány)
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, 
Vadaspark

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (egér, patkány) 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Élő takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 25 810 200 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi szállításának 
állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a me

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés 
teljesítése során irányadóak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Élő takarmány állatok II. (tücsök, sáska)
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, 
Vadaspark

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló élő takarmány állatok (tücsök, sáska) 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 9 318 600 HUF keretösszeg erejéig:
csontkukac (Calliphora vicina)
csővájóféreg (Tubifex tubifex)
földigiliszta (Lumbricus terrestris)
sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) adult
sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) közepes
sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria) kicsi
keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) adult
keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) közepes
keleti vándorsáska (Lucusta migratoria) kicsi
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 318 600 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó 
információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az 
ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés 
teljesítése során irányadóak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Édesvizi hal
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, 
Vadaspark

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló édesvízi hal beszerzése - 
keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 29 901 600 HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmányhal (ezüstkárász)
Élő apróhal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Élő takarmányhal (ponty)
Élő takarmányhal (keszeg)
Élő takarmányhal (törpeharcsa)
Élő takarmányhal (busa)
Élő takarmányhal (amur)
Élő apró hal (karcsú keszegfélék)
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 29 901 600 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó 
információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az 
ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés 
teljesítése során irányadóak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tengeri takarmányok
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15711000 Haltakarmány-készítmény

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, 
Vadaspark

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló tengeri takarmányok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 6 103 500 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri kiegészítő
Large grazing diet PA
Alga pellet
Alga pellet
Platinum tengervizes pellet
Platinum tengervizes pellet
Tengervizes pellet
Tengervizes pellet
Tengervizes pellet
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II.
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal
Kiegészítő folyadék
Fokhagyma olaj
PE tengervizes pellet
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 103 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó 
információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az 
ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés 
teljesítése során irányadóak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15711000 Haltakarmány-készítmény

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, 
Vadaspark

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló haltápok és egyéb takarmány kiegészítők 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
nettó 9 503 750 HUF keretösszeg erejéig:
Takarmánykiegészítő - rovartáp
Tak.kieg. - lágyeleség
Haltáp
Haltáp
Haltáp
Haltáp
Haltáp
Spenótos haltáp
Agáma pellet (juvenile iguana food)
Szakállas agáma pellet (adult bearded dragon food)
Táplákékkiegészítő hüllőknek és kételtűeknek
Állati takarmánykiegészítő
Állati takarmánykiegészítő
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 503 750 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó 
információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az 
ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés 
teljesítése során irányadóak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Főemlős tápok
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, 
Vadaspark

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló főemlős tápok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
nettó 6 226 500 HUF keretösszeg erejéig:
Hangyász táp
Panda táp
Majom táp óvilági
Majom táp óvilági (magas rosttartalom)
Majom táp (lombevő főemlős)
Kengurú táp
Selyemmajom táp
Majom táp (rovarevő)
Karmosmajom (gumi por)
Karmosmajom (gumi gél)
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 226 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott termékek gyártójára, típusára és kiszerelésére vonatkozó 
információ a szakmai ajánlat részét képezi, és ezen információk hiánya nem pótolható, ezen hiányosságok az 
ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés 
teljesítése során irányadóak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Az állatállományhoz és annak szükségleteihez igazodva a szükséges takarmányok köre folyamatosan bővül, a 
felmerülő tételek beszerzése az állatok takarmányozásának céljával állatvédelmi szempontból elengedhetetlen 
és elsőbbséget élvez.

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 098-254356

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:
Élő takarmány állatok I. (egér, patkány)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
23/08/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Zoopet Nutrition Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 27314289211
Postai cím: Újszállási Út 19
Város: Komárom (Koppánymonostor)
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2903
Ország: Magyarország
E-mail: dr.zoltan.orosi@gmail.com 
Telefon:  +36 202694133
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25 810 200.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2

Rész száma: 2

Elnevezés:
Élő takarmány állatok II. (tücsök, sáska)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
23/08/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Petfarm Ker.és Szolg Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12470651243
Postai cím: József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: biro.petfarm@gmail.com 
Telefon:  +36 209345205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 318 600.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 3

Rész száma: 3

Elnevezés:
Édesvizi hal

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4

Rész száma: 4

Elnevezés:
Tengeri takarmányok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
23/08/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23916229242
Postai cím: Pesti Gábor Utca 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: info@acropora.hu 
Telefon:  +36 36018650
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 103 500.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5

Rész száma: 5

Elnevezés:
Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
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Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
23/08/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Petfarm Ker.és Szolg Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12470651243
Postai cím: József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: biro.petfarm@gmail.com 
Telefon:  +36 209345205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 503 750.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6

Rész száma: 6

Elnevezés:
Főemlős tápok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
23/08/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10329047213
Postai cím: Damjanich Utca 54
Város: Tinnye
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2086
Ország: Magyarország
E-mail: info@lilasarkany.hu 
Telefon:  +36 209793383
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 226 500.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

3 - Édesvizi hal számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. rész:
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
2. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 
1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Zoo-Food Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, Akác Köz 7. adószám: 11737069213
4. rész:
- ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1106 Budapest, Pesti Gábor Utca 35., adószám: 23916229242
5. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 
1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
6. rész:
- Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 
1032904721
- Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. adószáma: 12470651243
- Zoopet Nutrition Kft., 2903 Komárom (Koppánymonostor), Újszállási út 19. adószáma: 27314289211
- Granovit AG, Svájc, 4303 Kaiseraugst, Rinaustrasse 380, adószám: CHE-105 950 398

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2021
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