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Magyarország-Budapest: Állati takarmányok
2021/S 089-228606

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:
Takarmányok-tápok 2021 - újraindított
Hivatkozási szám: EKR000033572021

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
A közbeszerzési eljárás száma: K-0191-H/2020
Irányadó szabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről
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: 330 721 359.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle humán élelmiszerek
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15000000 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

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 különféle humán élelmiszerek 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 9 431 207 HUF keretösszeg erejéig:
Búzadara, csemegepaprika (édes), gyümölcstea, gyógytea, élesztő, gyümölcsíz,gyümölcsíz_II, gyümölcslé, 
citromlé (védőital), kakaó, keksz, kenyér, méz,mokkacukor, só, szörp, tea (védőital), tojás, zsemlemorzsa, 
rozskenyér, olaj (n.forgó), ételecet 20 %, bébiétel, virágpor, búzacsíra, corvitál, szójagranulátum, zabpehely, 
zabkorpa, hántolt zab, kristálycukor (védőital) korpás ht. keksz, babapiskóta kókusz zsír, mogyoróvaj, befőtt 
(diabetikus) aszalt (áfonya) gyümölcs, hántolt tökmag, hántolt napraforgómag, kesudió, pisztácia, mandula, 
diákcsemege, örölt fahéj, tökmagolaj, nagy tisztaságú étkezési zselatin, tápszer
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 9 431 207 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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tejtermékek
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15500000 Tejtermék

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
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges tej, tejtermék 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 5 417 834 HUF keretösszeg erejéig:
Gyümölcs joghurt 125 g/doboz db
Natur joghurt 150 g/doboz db
Élőflórás joghurt 150 g/db db
Krémtúró 90 g/db db
Sajt (trappista) kg
Túró (rögös) kg
Túró (rögös) kg
Tejpor (zsíros) kg
Kefir 150g/doboz db
Tej (tehén) l
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, 
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 5 417 834 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 
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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.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Rovarok, rákok
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
03312000 Rákfélék és héjas állatok

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:
Elnevezés: „A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle rovarok, rákok 
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 31 968 500 HUF keretösszeg erejéig.
Rovarok, rákok Mennyiségi egység
Röpképtelen légy adag = (60-80 db)
Röpképtelen muslica adag = (300-400 db)
Viaszmoly lárva adag = (100-150 db)
Ugrovillás adag = (200-220 db)
Katonalégy lárva adag = (100-150 db)
Gammarusz kg
Gyászbogár lárva kg
Lisztkukac l
Szépia (csőrkoptató, Ca pótló) kg
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 31 968 500 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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szemes és szálas takarmányok, aprómagok
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
03114000 Szalma és takarmány

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle szemes és szálas 
takarmányok, aprómagok 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 48 374 760 HUF keretösszeg erejéig:
Árpa kg
Búza kg
Kukorica kg
Kukorica(csöves) kg
Zab kg
Napraforgó fekete kg
Napraforgó (iregi) kg
Rizs kg
Hajdina kg
Bulgur kg
Köles (vörös) kg
Köles (sárga) kg
Köles (fehér) kg
Köles (fürtös) kg
Fénymag kg
Muharmag kg
Kendermag kg
Lenmag kg
Repcemag kg
Tökmag kg
Réti széna kg
Lucerna széna kg
Zöld lucerna kg
Búza szalma kg
Zöld akáclomb kg
Vegyes lomb kg
Kukoricaszár kg
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 48 374 760 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”)

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

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:
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A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, 
Vadaspark

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle 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 2 514 492 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés Mennyiségi egység
Tak.kieg.(Claus)-rovartáp kg
Tak.kieg.(Nekton)-lágyeleség kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Zöld haltáp kg
Zoomed iguanatáp kg
Zoomed Natural adult bearded dragon food, szakállas agáma pellet kg
ZooMed Repti Calcium - D3 kg
Alpha-Supervit (0,15/1 kg) kg
Alpha-Supervit (1/1 kg) kg
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, 
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 2 514 492 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 
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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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Élő takarmány állatok
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:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle élő takarmány állatok 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 2 649 059HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmány állatok /egyéb takarmányok: Mennyiségi egység
Vörös szúnyoglárva kg
Csoki csótány l
Argentin csótány db
Fürj db
Hörcsög db
Galamb db
Tápszer (Pro Nutro) kg
Szárított hal kg
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, 
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 2 649 059 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 
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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.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tápok flamingók részére
Rész száma: 7

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 különféle tápok flamingók részére 
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 3 678 094 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok - Flamingók részére Mennyiségi egység
Flamingó-táp (tartó) H. kg
Flamingó-táp (nevelő) Z. kg
Lombevőtáp kg
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 3 678 094 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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mazuri tápok
Rész száma: 8

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

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
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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 különféle Mazuri 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 3 312 850 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok - Mazuri Mennyiségi egység
Mazuri Termant (hangyász táp) kg
Mazuri Pandatáp kg
Mazuri Majomtáp O.W.M. kg
Mazuri Majomtáp O.W.M.+Banán kg
Mazuri Majomtáp L.E.P. kg
Mazuri kengurú-táp kg
Mazuri Mini Marex kg
Mazuri Insectivore kg
Mazuri Marmoset Gum kg
Mazuri Marmoset Jelly kg
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, 
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 3 312 850 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 
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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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vitamin- és ásványianyag kiegészítők
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
33616000 Vitaminok

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 különféle vitamin- és ásványianyag 
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 2 377 850 HUF keretösszeg erejéig:
Vitamin- és ásványg. kiegészítők Mennyiségi egység
Salvana karotin kocka kg
Salvana biotin drazsé kg
Salvastar E/selen kg
Salvana PS brikett kg
Salvana ES kg
Salvana leckerli (almás) kg
Salvana leckerli (répás) kg
Salvana leckerli (édesgyökeres) kg
Salvana ragadozó premix kg
Salvana leckmasse schaf kg
Salvana Lämmermilch kg
Salvana Fohlenmilch kg
Salvana Kompakt Müsli kg
Salvana Sicco Stop kg
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, 
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 2 377 850 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 
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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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fagyasztott tengeri takarmányok
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15251000 Fagyasztott rákok
15896000 Mélyfagyasztott termékek

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 különféle fagyasztott 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 6 771 050 HUF keretösszeg erejéig:
Fagyasztott tengeri takarmányok Mennyiségi egység
Vörös plankton kg
Zöld plankton kg
Speciális eleség filtrálóknak, gerincteleneknek kg
Speciális eleség tarisznyarákoknak, garnéláknak, folyami rákoknak kg
Artemia eledel kg
Micróplankton kg
Vörös kerekesféreg (Brachionus plicatilis) kg
Mysis kg
Artémia kg
Artémia pete kg
Krill kg
Vörös szúnyoglárva kg
Felete szúnyoglárva kg
Nagy krill (Euphasia superba) kg
Daphnia/Vízibolha kg
Evezőslábú rák (Calanoide Copepoden) kg
Cyclops-vörös kg
Cyclops-zöld kg
Moina kg
Bosmiden kg
Homoki garnéla (Crangon crangon) kg
Arany garnéla kg
Garnéla-mini kg
Kristálygarnéla kg
Jeges-tengeri garnéla (Pandalus borealis) kg
Koktélgarnéla (Litopenaeus vannamei) kg
Ostorgarnéla (Litopenaeus vannamei) kg
Parti tarisznyarák (Carcinus maenas) kg
Homárrák ikra kg
Tengeri hal ikra kg
Egész vörösrák (Pleoticus Muelleri) kg
Csendes-óceáni óriásgarnéla farok (Litopenaeus vannamei) kg
Pucolt rák farok (Procambarus clarkii) kg
Nyers királyrák farok 41/50 kg
Mikronizált kagylóhús kg
Feketekagyló hús (Mytilus sp.) kg
Feketekagyló héjas (Mytilus sp.) kg
Vénuszkagyló (Paratapes undulatus) kg
Szívkagyló (Cerastoderma edule) kg
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Szívkagyló hús (Cerastoderma edule) kg
Fésű kagyló hús (Szt. Jakab kagyló) kg
Kalmár (Loligo sp.) kg
Bébipolip (Octopus sp.) kg
Polip (Octopus sp.) kg
Kis palloskagyló (Ensis ensis) kg
Bébi tintahal kg
Bodorka (Rutilus rutilus) kg
Dillies kg
Szélhajtó küsz (Albanus albanus) kg
Kínai ezüsthal kg
Kaliforniai tintahal (Loligo opalescns) kg
Patagóniai tintahal- helyetesítő termék kg
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, 
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 6 771 050 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.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Kisemlős tápok
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

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 különféle kisemlős 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 444 269 HUF keretösszeg erejéig:
Kisemlős tápok: Mennyiségi egység
Patkánytáp kg
Hörcsög táp kg
Degu keverék (müzlis) kg
Tengeri malac keverék kg
Csincsilla keverék kg
Minőségi keverék nyulak és törpenynyulak részére kg
Nyúl granulátum fenntartó kg
Görény és sün táp kg
Mókus keverék müzlis kg
Hörcsög keverék müzlis kg
Patkány keverék müzlis kg
Nyúl keverék pelletált hosszúrostos kg
Csincsilla keverék pelletált hosszúrostos kg
Tengerimalac keverék pelletált hosszúrostos kg
Nyúl keverék érzékeny gyomorra pelletált hosszúrostos kg
Nyúl keverék gyógyszeres kg
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 444 269 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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tápok madarak részére
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
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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 különféle tápok madarak részére 
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 3 744 607 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés: Mennyiségi egység
Vitaminozott Ara keverék kg
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg
Vitaminozott Jákó keverék kg
Vitaminozott Jákó keverék kg
Vitaminozott amazon keverék kg
Általános óriás papagáj keverék kg
Óriás papgáj keverék + aszalt gyümölcs kg
Óriáspapagáj pellet fenttartó (P 15) kg
Óriás papagáj pellet tenyész (P 19) kg
Papagáj kézzelnevelő 19 % fehérjével kg
Lágyeleség óráspapagájok részére kg
Agyag tömb óriáspapagájok részére kg
Papagáj kézzelnevelő 21 % fehérjével kg
Csíráztatni való keverék óriáspapgájoknak kg
Óriás papagáj vitaminozott keverék kg
Vitaminozott auszrtál középpapagáj keverék kg
Vitaminozott törpepapagáj keverék kg
Csíráztatni való keverék papagájoknak és exotikus pintyféléknek kg
Ausztrál közép papagáj keverék kg
Kistestű papagájok vitaminozott keveréke kg
Kistestű papagájok lágyelesége kg
Vitaminozott magkeverék Ausztrál óriáspapagájoknak kg
Gyümölcsös lágyeleség óriáspapagájoknak kg
Csíráztatni való keverék kanáriknak kg
Fenntartó pellet kistestű rovarevők részére kg
Fenntartó pellet kistestű seregélyfélék részére kg
Fenntartó pellet Beok részére kg
Vitaminozott magkeverék Trópusi pintyeknek kg
Vitaminozott magkeverék honos pintyeknek kg
Tojásos lágyeleség trópusi pintyeknek kg
Rovaros lágyeleség 25%szárított rovarral kg
Mindenevő madarak lágyelesége kg
Kézzelnevelő kistestű madarak részére kg
Gyümölcsös lágyeleség kistestű madarak részére kg
Tojásos lágyeleség európai pintyeknek kg
Kantxantin alapú vörös színezőanyag kg
E vitaminban gazdag multivitamin tenyésztéshez kg
Általános multivitamin köztes időszakra kg
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Kénes vitaminokban gazdag vedlés segítő vitamin kg
Probiotikumok és emésztő enzimek kg
Bélflóra karbantartó kg
Vitaminozott Ausztrál pintyfélék keverék kg
European Finches kg
Honos pintyfélék tenyészkeveréke repce nélkül kg
Kanári keverék kg
Négermag kg
Gyümölcsevő galambok keveréke kg
Nagytestű gyümölcsevő madarak pelletje (T 16) kg
Fácán-Fürj lágyeleség kg
Magkeverék roppantott kukoricával szárnyasok részére kg
Trópusi pinty keverék kg
Emu (indító, nevelő) kg
Emu (fenntartó) kg
Úszótáp réceféléknek kg
Úszótáp Íbiszeknek szinfokozóval kg
Récetáp fenntartó Parazita kontrollal kg
Tücsöktáp /pulyka indító morzsa kg
Baromfi indító táp kg
Tavi haltáp színfokozóval kg
Haltáp Fishlix Koi large (8 mm) kg
Fishlix Koi Medium (4 mm) kg
Nektár/ Pillangó táp kg
Grit+ Koral keverék az optimális emésztésért kg
Ásványi anyag zuzógyomorhoz kg
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, 
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 3 744 607 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.

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

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Tengeri állatok takarmánya
Rész száma: 13

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 különféle tengeri állatok takarmánya 
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 4 973 674 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri állatok takarmánya / egyéb takarmányok Mennyiségi egység
Vitalis tengeri kiegészítő l
Vitalis rajhalas táp kg
Vitalis 4mm-es alga pellet kg
Vitalis 6mm-es alga pellet kg
Vitalis platinum 4mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis platinum 6mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 4mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 6mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 6mm-es tengervizes pellet kg
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta kg
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II. kg
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal db
Aquaforest 50 ml-es multivitamin l
Aquaforest 50 ml-es fokhagyma olaj l
PE 3mm-es tengervizes pellet kg
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 4 973 674 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”)

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fagyasztott és friss zöldségek és gyümölcsök
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
03221000 Zöldségfélék
03222000 Gyümölcsök és diófélék
15331100 Friss vagy fagyasztott zöldség
15896000 Mélyfagyasztott termékek

II.2.3) A teljesítés helye
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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 különféle fagyasztott és friss zöldségek 
és gyümölcsök 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 91 447 180 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés Mennyiségi egység
Friss gyümölcs
Alma kg
Ananász db
Avokádó db
Banán kg
Citrom kg
Cseresznye kg
Datolya kg
Dió kg
Dióbél kg
Földimogyoró kg
Füge kg
Gránátalma db
Greppfruit kg
Kiwi db
Kókuszdió db
Körte kg
Mandarin kg
Mangó db
Mazsola kg
Meggy kg
Mogyoró kg
Narancs kg
Nektarin kg
Ő.barack kg
Ringló kg
Szilva kg
Szőlő kg
Szőlő (mediterrán) kg
Sárgabarack kg
Ribizli kg
Málna kg
Szeder kg
Eper kg
Egres kg
Áfonya kg
Mirelit gyümölcs:
Cseresznye kg
Meggy kg
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Szőlő kg
Szilva kg
Ringló kg
Friss zöldség:
Articsóka db
Borsó kg
Brokkoli kg
Burgonya kg
Cékla kg
Cikória kg
Cukkini kg
Csicsóka kg
Édesburgonya kg
Édeskömény kg
Fodros kel kg
Fokhagyma kg
Gomba(csiperke) kg
Gomba(laska) kg
Görögdinnye kg
Gyökér kg
Gyökér cs.
Jégsaláta db
Kapor cs.
Káposzta (fejes) kg
Káposzta (lila) kg
Káposzta (kel) kg
Karalábé kg
Karalábé db
Karfiol kg
Kínai kel kg
Kukorica db
Lilahagyma kg
Mángold kg
Madársaláta kg
Padlizsán kg
Paprika kg
Paradicsom kg
Paraj kg
Petrezselyem zöld cs.
Poréhagyma db
Radicchio cs
Rebarbara kg
Retek kg
Retek cs.
Római saláta kg
Ruccola cs.
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Saláta db
Sárgadinnye kg
Sárgarépa kg
Sárgarépa cs.
Sütő tök kg
Szív saláta kg
Tak. répa kg
Tök kg
Tök (Helloween) kg
Uborka kg
Vöröshagyma kg
Vöröshagyma cs.
z.bab kg
Zeller kg
Zeller db
Zeller zöld cs.
Zellerszár cs
Mirelit zöldség:
Sárgarépa kg
Zöldbab kg
v.hagyma (kocka) kg
z.borsó kg
Kukorica (csőves) kg
Kukorica (szemes/morzsolt) kg
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, 
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 91 447 180 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 
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tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tengeri- és édesvízi halak
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15221000 Fagyasztott hal

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 különféle tengeri és édesvízi halak 
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 4 922 973 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri- és édesvízi halak: Mennyiségi egység
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) édesvízi, mélyfagyasztott kg
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri, mélyfagyasztott, (5 - 8 cm) kg
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri, mélyfagyasztott, (9 - 13 cm) kg
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.) (6 -12 cm) kg
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.)(10 - 16 cm) kg
Sprotni (Sprattus sprattus) (8 - 11 cm) kg
Makrélacsuka (Cololabis saira), Egyesével fagyasztott kg
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou), Egyesével fagyasztott kg
Lazac, filé kg
Hering (12-15 cm), egyedileg fagyasztott kg
Hering (15-17 cm), egyedileg fagyasztott kg
Capelin (fejes-beles, zsírszövet mentes) kg
Makréla (fejes-beles), Atlanti, (15-16 db/kg) kg
Hekk (törzs) (400-800 g/db) kg
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 
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év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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 4 922 973 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.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

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 különféle tápok, takarmánykiegészítők 
beszerzése emlősök részére - 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 5 359 175 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére Mennyiségi egység
Zolli (állatkerti növényevő táp) kg
ZOO (lucerna granulátum) kg
Sárgarépa granulátum) kg
Sertéstáp (hízótáp) kg
Versenylótáp kg
Báránytáp kg
Agancsos vadtáp kg
Zsiráftáp kg
Száraz macskatáp (marhahúsos) kg
Macska konzerv Jumbopack: Gourment Gold 96 x 85 g (finom pástétom) kg
Macska konzerv (Happy Cat, Whikas) kg
Macska tápszer (FHN Babycat Milk 300 gr) kg
Kutyatáp (száraz) kg
Kutyatáp (Hill's a/d) kg
Kutyatáp konzerv (1240 g) kg
ÁP-17 (ásványi premix) kg
Korpa kg
Nyalósó kg
Vas tabletta db
Só tabletta db
Lisovi-R Combi kg
Jolovit l
Calgophos l
Reaselen kg
Gastropherm M + C kg
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 5 359 175 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.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fagyasztott hús
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15110000 Hús
15111100 Marhahús
15111200 Borjúhús
15112100 Friss baromfi
15115200 Juhhús
15118100 Lóhús

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 különféle fagyasztott húsok 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 2 103 735 HUF keretösszeg erejéig:
Fagyasztott hús Mennyiségi egység
Fagyasztott hús -baromfi kg
Fagyasztott hús -marha kg
Fagyasztott hús -ló kg
Fagyasztott hús -borjú kg
Fagyasztott hús -juh kg
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, 
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 2 103 735 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.
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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

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 022-051977

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:
Különféle humán élelmiszerek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
19/04/2021

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
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Hivatalos név: Unomarket Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12130379243
Postai cím: Rögös utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
E-mail: unomarketkft@gmail.com 
Telefon:  +36 303338532
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 678 900.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

Rész száma: 2

Elnevezés:
Tejtermékek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2021

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: Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11067555210
Postai cím: Sas Utca 60.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: egertej@egertej.hu 
Telefon:  +36 36513100
Fax:  +36 36516796
Internetcím: http://www.egertej.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 837 600.00 HUF
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

Rész száma: 3

Elnevezés:
Rovarok, rákok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
19/04/2021

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: 21 539 000.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

Rész száma: 4

Elnevezés:
Szemes és szálas takarmányok, aprómagok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
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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: Mészáros Vendel
Nemzeti azonosító szám: 49869581233
Postai cím: Fő Út 63
Város: Galgahévíz
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2193
Ország: Magyarország
E-mail: vendelburgonya@gmail.com 
Telefon:  +36 209436533
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65 458 500.00 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

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2021

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: 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
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A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 439 071.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

Rész száma: 6

Elnevezés:
Élő takarmány állatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

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: 6 457 240.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7

Rész száma: 7

Elnevezés:
Tápok flamingók részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
29/04/2021
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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: Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung
Nemzeti azonosító szám: DE167008582
Postai cím: Bildstock Str. 9.
Város: Langenargen
NUTS-kód: DE Deutschland
Postai irányítószám: 88085
Ország: Németország
E-mail: laszlo.hargitai@hargitai-law.hu 
Telefon:  +36 13651045
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 132 126.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8

Rész száma: 8

Elnevezés:
Mazuri tápok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2021

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: 1
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: 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: 8 260 113.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9

Rész száma: 9

Elnevezés:
Vitamin- és ásványianyag kiegészítők

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

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: Salvana Állatélelmezési Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10977853243
Postai cím: Mária Királyné Útja 207
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
E-mail: salvanakft@gmail.com 
Telefon:  +36 309924668
Internetcím: https://salvana.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 735 500.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10

Rész száma: 10

Elnevezés:
Fagyasztott tengeri takarmányok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
19/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosító szám: 23977688243
Postai cím: Vas Gereben Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
Telefon:  +36 709460326
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38 971 515.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11

Rész száma: 11

Elnevezés:
Kisemlős tápok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: BFB plus Mezőgazdasági,Termelői és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosító szám: 10677508213
Postai cím: Nyáregyházi Út 51
Város: Csévharaszt
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2212
Ország: Magyarország
E-mail: info@bfbplus.hu 
Telefon:  +36 29693100
Fax:  +36 29693110
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 729 604.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12

Rész száma: 12

Elnevezés:
Tápok madarak részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
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: BFB plus Mezőgazdasági,Termelői és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosító szám: 10677508213
Postai cím: Nyáregyházi Út 51
Város: Csévharaszt
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2212
Ország: Magyarország
E-mail: info@bfbplus.hu 
Telefon:  +36 29693100
Fax:  +36 29693110
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A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 063 746.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13

Rész száma: 13

Elnevezés:
Tengeri állatok takarmánya

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14

Rész száma: 14

Elnevezés:
Fagyasztott és friss zöldségek és gyümölcsök

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros Vendel
Nemzeti azonosító szám: 49869581233
Postai cím: Fő Út 63
Város: Galgahévíz
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2193
Ország: Magyarország
E-mail: vendelburgonya@gmail.com 
Telefon:  +36 209436533
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105 031 400.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15

Rész száma: 15

Elnevezés:
Tengeri- és édesvízi halak

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
23/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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: Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung
Nemzeti azonosító szám: DE167008582
Postai cím: Bildstock Str. 9.
Város: Langenargen
NUTS-kód: DE Deutschland
Postai irányítószám: 88085
Ország: Németország
E-mail: laszlo.hargitai@hargitai-law.hu 
Telefon:  +36 13651045
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 106 584.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16

Rész száma: 16

Elnevezés:
Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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: Mészáros Vendel
Nemzeti azonosító szám: 49869581233
Postai cím: Fő Út 63
Város: Galgahévíz
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2193
Ország: Magyarország
E-mail: vendelburgonya@gmail.com 
Telefon:  +36 209436533
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 170 110.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17

Rész száma: 17

Elnevezés:
Fagyasztott hús

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021

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: BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12245442213
Postai cím: Pallag Utca 55
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: matyas.miklos@bahamas.hu 
Telefon:  +36 704668375
Fax:  +36 27548151
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A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 110 350.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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Ajánlattevő neve, székhelye és adószáma:
1. rész: - Unomarket Kft., Magyarország 1194 Budapest, Rögös Utca 24., adószáma: 12130379243
2. rész: - Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3300 Eger, Sas Utca 60., adószáma: 
11067555210
— Unomarket Kft., Magyarország 1194 Budapest, Rögös Utca 24., adószáma: 12130379243
3. rész: - Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U. 29. 
adószáma: 12470651243
— Zoo-Food Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, Akác Köz 7. adószám: 11737069213
4. rész: - Mészáros Vendel, Magyarország 2193 Galgahévíz, Fő Út 63., adószám: 49869581233
5. rész: - Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 
54.,adószám: 10329047213
— Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U. 29. 
adószáma: 12470651243
6. rész: - Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U. 29. 
adószáma: 1247065124
— Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 
1032904721
7. rész: - Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung, Németország 88085 Langenargen, 
Bildstock Str. 9., adószáma: DE167008582
— LÓ-TÜNDÉR Korlátolt Felelősségű Társaság, 4281 Létavértes, Sándor Utca 81., adószáma: 14618545209
8. rész: - Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft., 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., 
adószám: 10329047213
— Granovit AG, Svájc, 4303 Kaiseraugse 380., adószám: HE-105 950 398
9. rész: - Salvana Állatélelmezési Kft., Magyarország 1213 Budapest, Mária Királyné Útja 207., adószám: 
10977853243
10. rész: - Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, 1183 Budapest, Vas Gereben 
Utca 5., adószáma: 23977688243
— Petfarm Ker.és Szolg Kft., Magyarország 1222 Budapest, József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U. 29. 
adószáma: 1247065124
— Lila Sárkány Díszállat-és Sporthorgászati Cikk Kereskedő Kft. 2086 Tinnye, Damjanich Utca 54., adószám: 
1032904721
11. rész: BFB plus Mezőgazdasági,Termelői és Kereskedelmi Kft, 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi Út 51. 
adószám: 10677508213
12. rész: BFB plus Mezőgazdasági,Termelői és Kereskedelmi Kft, 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi Út 51. 
adószám: 10677508213
13. rész: ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1106 Budapest, Pesti Gábor Utca 35., adószám: 
23916229242
14. rész: - Mészáros Vendel, Magyarország 2193 Galgahévíz, Fő Út 63., adószám: 49869581233
— Mr. Zöldség Zártkörüen Működő Részvénytársaság, 1239 Budapest, Nagykőrösi Út 353. 28/D., adószám: 
2710555524
15. rész: - Michael Hassel GmbH Internationale Tierparkversorgung, Németország 88085 Langenargen, 
Bildstock Str. 9., adószáma: DE167008582
16. rész: - Mészáros Vendel, Magyarország 2193 Galgahévíz, Fő Út 63., adószám: 49869581233
— Granovit AG, Svájc, 4303 Kaiseraugse 380., adószám: HE-105 950 398
17. rész: - BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag Utca 55., 
adószám: 12245442213
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13. rész: Tengeri állatok takarmánya
Eredménytelenség indoka:
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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:
04/05/2021
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