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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304444-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Állati takarmányok
2022/S 108-304444

Ajánlati/részvételi felhívás

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: Oláh Tünde
E-mail: olah.tunde@zoobudapest.com 
Telefon:  +36 305433172
Fax:  +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723422022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000723422022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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-2022-KM_újraindított
Hivatkozási szám: EKR000723422022

II.1.2) Fő CPV-kód
15700000 Állati takarmányok

II.1.3) A szerződés típusa
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Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmányok és tápok beszerzése 
több részben - keretmegállapodás - 2022_újraindított
Irányadó szabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével 
összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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

II.2) Meghatározás

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

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15000000 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle humán élelmiszerek beszerzése 
- keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő:
1 990 liter
100 000 db
52 000 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 16 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
aszalt gyümölcs (áfonya)
babapiskóta
bébiétel
befőtt (diabetikus)
búzacsíra
búzadara
citromlé (védőital)
corvitál
csemegepaprika (édes)
diákcsemege
élesztő
ételecet 20 %
gyógytea
gyümölcsíz
gyümölcsíz II.
gyümölcsíz III.
gyümölcslé
gyümölcstea
hántolt napraforgómag
hántolt tökmag
hántolt zab
kakaó
keksz
kenyér
kesudió
kókuszzsír
korpás ht. keksz
kristálycukor (védőital)
mandula
méz
mogyoróvaj
mokkacukor
nagy tisztaságú étkezési zselatin
olaj (n.forgó)
őrölt fahéj
pisztácia
rozskenyér
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só
szójagranulátum
szörp
tápszer
tea (védőital)
tojás
tökmagolaj
virágpor
zabkorpa
zabpehely
zsemlemorzsa
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 16 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére, azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás 
tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
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A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle fagyasztott húsok
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15110000 Hús
15111100 Marhahús
15111200 Borjúhús
15112000 Baromfi
15115000 Bárány- és juhhús

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott húsok beszerzése 
- keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 7300 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásb an részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 4 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Fagyasztott hús - baromfi
Fagyasztott hús - marha
Fagyasztott hús - ló
Fagyasztott hús - borjú
Fagyasztott hús - juh
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 4 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
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A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle szemes és szálas takarmányok
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
03114000 Szalma és takarmány

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle szemes és szálas takarmányok 
beszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 952 000 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 86 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Szemesek (gabonák):
árpa
búza
kukorica
kukorica(csöves)
zab
napraforgó fekete
napraforgó (iregi )
rizs
hajdina
bulgur
Aprómagok:
köles (vörös)
köles (sárga)
köles (fehér)
köles (fürtös)
fénymag
muharmag
kendermag
lenmag
repcemag
tökmag
Szálasok:
réti széna
lucerna széna
zöld lucerna
búza szalma
zöld akáclomb
vegyes lomb
kukoricaszár
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
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bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 86 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

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
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AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem az ártáblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, 
azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle tejtermékek
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15500000 Tejtermék

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tejtermékek beszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékozató beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal:
7 170 db
180 liter
5 670 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 8 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Gyümölcs joghurt
Natúr joghurt
Élőflórás joghurt
Krémtúró
Sajt (trappista)
Túró (rögös)
Túró (rögös)
Tejpor (zsíros)
Kefir
Tej (tehén)
Kecsketej
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
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bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 8 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

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
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AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem az ártáblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, 
azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Takarmány egér, patkány
Rész száma: 5

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

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló takarmány egér, patkány beszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékozató beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 102 000 db
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 38 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Élő takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Élő takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Élő takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós napos (1-3 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós (4-6 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) szopós szőrős (6 g +)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) pattogós (9-13 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) kifejlett (22-30 g)
Fagyasztott takarmány egér (Mus musculus) tenyész selejt (30 g +)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) szopós (3-30 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) választási (50-60 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) südő (70-120 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) növendék (130-190 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) kifejlett (200-300 g)
Fagyasztott takarmány patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt (300 g +)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 38 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
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bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Fagyasztott takarmány szállítása esetén a közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc 
biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle élő takarmány állatok
Rész száma: 6

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

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle élő takarmány állatok beszerzése 
- keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal:
17210 db
36 kg
5 l
30 adag
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 4 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Vörös szúnyoglárva
Trópusi fehér ászka
Csoki csótány
Argentin csótány
Fürj
Hörcsög
Galamb
Tápszer (Pro Nutro)
Szárított hal (razbóra)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 4 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
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bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle takarmány férgek és rovarok (I.)
Rész száma: 7

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

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmány férgek és rovarok 
beszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 82 000 db
165 liter
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 8 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
csontkukac (Calliphora vicina)
csővájóféreg (Tubifex tubifex)
földigiliszta (Kanadai óriás giliszta)
sivatagi vándorsáska (Schistocerca gregaria)
keleti vándorsáska (Lucusta migratoria)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 8 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Flamingó 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:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló flamongó tápok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékozató beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 12 000 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 10 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Flamingó-táp (tartó) H.
Flamingó-táp (nevelő) Z.
Lombevőtáp
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 10 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle főemlős tápok
Rész száma: 9

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

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle főemlős tápok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékozató beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 2100 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 7 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Hangyász táp
Panda táp
Majom táp óvilági
Majom táp óvilági (magas rosttartalom)
Majom táp (lombevő főemlős)
Kenguru táp
Selyemmajom táp
Majom táp (rovarevő)
Karmosmajom (gumi por)
Karmosmajom (gumi gél)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 7 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle kisemlős tápok
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle kisemlős tápokbeszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékozató beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 3663 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 2 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
Patkánytáp
Hörcsög táp
Degu keverék (müzlis)
Tengerimalac keverék
Csincsilla keverék
Minőségi keverék nyulak és törpenynyulak részére
Nyúl granulátum fenntartó
Görény és sün táp
Mókus keverék müzlis
Hörcsög keverék müzlis
Patkány keverék müzlis
Nyúl keverék pelletált hosszúrostos
Csincsilla keverék pelletált hosszúrostos
Tengerimalac keverék pelletált hosszúrostos
Nyúl keverék érzékeny gyomorra pelletált hosszúrostos
Nyúl keverék gyógyszeres
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 2 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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 
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kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle takarmány rovarok (II.) és rákok
Rész száma: 11

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

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmány rovarok (II.) és rákok 
beszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, melyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 3 230 adag
2 320 kg
4000 liter
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 35 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
röpképtelen légy
röpképtelen muslica
viaszmoly lárva
ugrovillás
katonalégy lárva
gammarusz
gyászbogár lárva
lisztkukac
szépia (csőrkoptató, Ca pótló)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 35 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle madártápok
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle madártápok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, melyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 9750 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 5 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Vitaminozott Ara keverék
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval
Vitaminozott Jákó keverék
Vitaminozott Jákó keverék
Vitaminozott amazon keverék
Általános óriás papagáj keverék
Óriás papagáj keverék + aszalt gyümölcs
Óriás papagáj pellet fenttartó (P 15)
Óriás papagáj pellet tenyész (P 19)
Papagáj kézzelnevelő 19% fehérjével
Lágyeleség óráspapagájok részére
Agyag tömb óriáspapagájok részére
Papagáj kézzelnevelő 21% fehérjével
Csíráztatni való keverék óriáspapgájoknak
Óriás papagáj vitaminozott keverék
Vitaminozott auszrtál középpapagáj keverék
Vitaminozott törpepapagáj keverék
Csíráztatni való keverék papagájoknak és exotikus pintyféléknek
Ausztrál közép papagáj keverék
Kistestű papagájok vitaminozott keveréke
Kistestű papagájok lágyelesége
Vitaminozott magkeverék Ausztrál óriáspapagájoknak
Gyümölcsös lágyeleség óriáspapagájoknak
Csíráztatni való keverék kanáriknak
Fenntartó pellet kistestű rovarevők részére
Fenntartó pellet kistestű seregélyfélék részére
Fenntartó pellet Beok részére
Vitaminozott magkeverék Trópusi pintyeknek
Vitaminozott magkeverék honos pintyeknek
Tojásos lágyeleség trópusi pintyeknek
Rovaros lágyeleség 25% szárított rovarral
Mindenevő madarak lágyelesége
Kézzelnevelő kistestű madarak részére
Gyümölcsös lágyeleség kistestű madarak részére
Tojásos lágyeleség európai pintyeknek
Kantxantin alapú vörös színezőanyag
E-vitaminban gazdag multivitamin tenyésztéshez
Általános multivitamin köztes időszakra
Kénes vitaminokban gazdag vedlés segítő vitamin
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Probiotikumok és emésztő enzimek
Bélflóra karbantartó
Vitaminozott Ausztrál pintyfélék keverék
European Finches
Honos pintyfélék tenyészkeveréke repce nélkül
Kanári keverék
Négermag
Gyümölcsevő galambok keveréke
Nagytestű gyümölcsevő madarak pelletje (T 16)
Fácán-Fürj lágyeleség
Magkeverék roppantott kukoricával szárnyasok részére
Trópusi pinty keverék
Emu (indító, nevelő)
Emu (fenntartó)
Úszótáp réceféléknek
Úszótáp Íbiszeknek szinfokozóval
Récetáp fenntartó Parazita kontrollal
Tücsöktáp/pulyka indító morzsa
Baromfi indító táp
Tavi haltáp színfokozóval
Haltáp Fishlix Koi large (8 mm)
Fishlix Koi Medium (4 mm)
Nektár/Pillangó táp
Grit+Koral keverék az optimális emésztésért
Ásványi anyag zuzógyomorhoz
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 5 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
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bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle fagyasztott tengeri takarmányok
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15251000 Fagyasztott rákok
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15896000 Mélyfagyasztott termékek

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott tengeri 
takarmányokbeszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 4067 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 17 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
Vörös plankton
Zöld plankton
Speciális eleség filtrálóknak, gerincteleneknek
Speciális eleség tarisznyarákoknak, garnéláknak, folyami rákoknak
Artemia eledel
Microplankton
Vörös kerekesféreg (Brachionus plicatilis)
Mysis
Artémia
Artémia pete
Krill
Vörös szúnyoglárva
Felete szúnyoglárva
Nagy krill (Euphasia superba)
Daphnia/Vízibolha
Evezőslábú rák (Calanoide Copepoden)
Cyclops-vörös
Cyclops-zöld
Moina
Bosmiden
Homoki garnéla (Crangon crangon)
Arany garnéla
Garnéla-mini
Kristálygarnéla
Jeges-tengeri garnéla (Pandalus borealis)
Koktélgarnéla (Litopenaeus vannamei)
Ostorgarnéla (Litopenaeus vannamei)
Parti tarisznyarák (Carcinus maenas)
Homárrák ikra
Tengeri hal ikra
Egész vörösrák (Pleoticus Muelleri)
Csendes-óceáni óriásgarnéla farok (Litopenaeus vannamei)
Pucolt rák farok (Procambarus clarkii)
Nyers királyrák farok 41/50
Mikronizált kagylóhús
Feketekagyló hús (Mytilus sp.)
Feketekagyló héjas (Mytilus sp.)
Vénuszkagyló (Paratapes undulatus)
Szívkagyló (Cerastoderma edule)
Szívkagyló hús (Cerastoderma edule)
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Fésű kagyló hús (Szt. Jakab kagyló)
Kalmár (Loligo sp.)
Bébipolip (Octopus sp.)
Polip (Octopus sp.)
Kis palloskagyló (Ensis ensis)
Bébi tintahal
Bodorka (Rutilus rutilus)
Dillies
Szélhajtó küsz (Albanus albanus)
Kínai ezüsthal
Kaliforniai tintahal (Loligo opalescns)
Patagóniai tintahal- helyettesítő termék
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 17 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle takarmány kiegészítők, haltápok
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15711000 Haltakarmány-készítmény

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmány kiegészítők, 
haltápokbeszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, melyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 718 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 8 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
Takarmány kiegészítő - rovartáp
Takarmány kiegészítő - lágyeleség
Haltáp
Spenótos haltáp
Zoomed Natural juvenile iguana food, agáma pellet
Zoomed Natural adult bearded dragon food, szakállas agáma pellet
ZooMed Repti Calcium - D3
Alpha-Supervit (1/1 kg)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 8 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle tengeri takarmányok, egyéb takarmányok
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15711000 Haltakarmány-készítmény

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tengeri takarmányok, egyéb 
takarmányokbeszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, melyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 600 db, 3 
liter, 133 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 6 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri kiegészítő
Alga pellet
Alga pellet
Tengervizes pellet
Tengervizes pellet
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II.
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal
Kiegészítő folyadék
Fokhagymaolaj
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 6 000 000HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle vitaminok, ásványi anyagok
Rész száma: 16

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:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle vitaminok, ásványi 
anyagokbeszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal: 4472 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 12 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
Karotin "kocka"
Biotin drazsé
E/selen "kocka"
Zsiráf "kocka"
Elefánt "kocka"
"Jutalom falat" (almás)
"Jutalom falat" (répás)
"Jutalom falat" (édesgyökeres)
Ragadozó premix
Nyalótál juhféléknek
Tejpor juhféléknek
Tejpor lóféléknek
"Erősítő" Müzli
Elektrolit pótló
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 12 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
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a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle zöldségek, gyümölcsök beszerzése
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
03221000 Zöldségfélék
03222000 Gyümölcsök és diófélék
15331100 Friss vagy fagyasztott zöldség
15896000 Mélyfagyasztott termékek

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle zöldségek élelmiszerek 
beszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget:
330 000 kg
76 000 csomag
149 000 darab
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 166 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
áfonya
alma
ananász
articsóka
avokádó
banán
borsó
mirelit zöldborsó
brokkoli
burgonya
cékla
cikória
citrom
cukkini
cseresznye
mirelit cseresznye
csicsóka
datolya
dióbél
dió
Édesburgonya
Édeskömény
Egres
Eper
Mirelit eper
Fodros kel
Fokhagyma
földimogyoró
füge
Gomba (csiperke)
Gomba (laska)
Görögdinnye
gránátalma
grapefruit
Gyökér
Jégsaláta
Kapor
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Káposzta (fejes)
Káposzta (kel)
Káposzta (lila)
Karalábé
Karfiol
Kínai kel
kiwi
kókuszdió
körte
Kukorica
Mirelit kukorica (csöves)
Mirelit kukorica (szemes/morzsolt)
licsi
Lilahagyma
Madársaláta
Málna
mandarin
mangó
mángold
mazsola
meggy
Mirelit meggy
Mirelit málna
mogyoró
narancs
nektarin
őszibarack
Padlizsán
Paprika
Paradicsom
Paraj
Petrezselyem zöld
Póréhagyma
Radicchio
Rebarbara
Retek
Ribizli
ringló
Mirelit ringló
Római saláta
Ruccola
Saláta
Saláta (lolorosso)
Sárgabarack
Sárgadinnye
Sárgarépa
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Mirelit sárgarépa
Sütőtök
Szeder
szilva
Mirelit szilva
Szív saláta
szőlő
szőlő (mediterrán)
Mirelit szőlő
Tak. répa
Tök
Tök (Halloween)
Uborka
Vöröshagyma
Mirelit vöröshagyma (kocka)
Zöldbab
Mirelit zöldbab
Zeller
Zeller zöld
Zellerszár
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 166 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
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a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Takarmány nyúl
Rész száma: 18

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
03325100 Házinyúl
15119100 Házinyúlhús

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló takarmány nyúl beszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: 18 000 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 11 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
takarmány nyúl
takarmány nyúl (napos)
nyúlhús
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 11 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle takarmány tengeri- és édesvízi halak
Rész száma: 19

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15221000 Fagyasztott hal

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmány tengeri- és édesvízi 
halakbeszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként 
kiadott táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: 16 000 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 27 500 000 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés Mennyiségi egység Ajánlatkérő által elvárt specifikáció
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) édesvízi kg Emberi fogyasztásra alkalmas lehet, fejes-beles, 
mélyfagyasztott, (5 - 7 cm)
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri kg Emberi fogyasztásra alkalmas lehet, fejes-beles, 
mélyfagyasztott (5 - 8 cm)
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri kg Emberi fogyasztásra alkalmas lehet, fejes-beles, 
mélyfagyasztott (9 - 13 cm)
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.) kg (6 -12 cm)
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.) kg (10 - 16 cm)
Sprotni (Sprattus sprattus) kg (8 - 11 cm)
Makrélacsuka (Cololabis saira) kg Egyesével fagyasztott, fej nélkül, kibelezve (IQF) (0,3-0,5 kg/db)
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou) kg Egyesével fagyasztott, fej nélkül, kibelezve (IQF) (2,5-3,5 kg/
db)
Lazac kg filé (1,0-1,5 kg/db)
Hering (12-15 cm) kg "
emberi fogyasztásra és konzervipari felhasználásra alkalmas minőség
egyedileg fagyasztott (IQF), fejes-beles, Atlanti v. Balti, (12-15 cm)"
Hering (15-17 cm) kg "
emberi fogyasztásra és konzervipari felhasználásra alkalmas minőség
egyedileg fagyasztott (IQF), fejes-beles, Atlanti v. Balti, (15-17 cm)"
Capelin kg zsírszövet mentes, fejes-beles (25-30 db/kg)
Makréla kg Atlanti, fejes-beles (15-16 db/kg)
Hekk kg (törzs) (400-800 g/db)
Tengeri farkashal (Anarhichas lupus) kg (1,5-3,0 kg/db)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-át 
megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 27 500 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
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bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Különféle tápok, takarmány kiegészítők emlősöknek
Rész száma: 20

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
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15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tápok, takarmány kiegészítők 
emlősök részérebeszerzése - keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség, amelyre az ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: 58 000 
kg.
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 16 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
Zolli (állatkerti növényevő táp)
ZOO (lucerna granulátum)
Sárgarépa granulátum
Sertéstáp (hízótáp)
Versenylótáp
Báránytáp
Agancsos vadtáp
Zsiráftáp
Száraz macskatáp (marhahúsos)
Macska konzerv Jumbopack: Gourment Gold (finom pástétom)
Macska konzerv
Macska tápszer
Kutyatáp (száraz)
Kutyatáp (Hill's a/d)
Kutyatáp konzerv
ÁP-17 (ásványi premix)
Korpa
Nyalósó
Vas tabletta
Só tabletta
Takarmány kiegészítő
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 16 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 
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Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő naptári naptól vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nyers hús beszerzése
Rész száma: 21
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15110000 Hús

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle nyers húsok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2022” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 41 000 kg
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 39 000 000 HUF keretösszeg erejéig:
Csontos nyershús
Nem tisztított nyers szív
Belsőség
Csirke farhát
Csirke egész
Csirkemáj
Csirkeláb
Zsírszalonna
Csirkemell filé
Csirke szív
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó összeget 
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretösszeg 70%-
át megtestesítő összeg nem egész szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő 
nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő 
bevételkiesése miatt. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A keretösszeg 
lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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 39 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
A Szerződés 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 vagy az eseti megrendelésben megjelölt 
konkrét dátumtól- számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a visszaigazolást követő 24 óra, azaz adott 
esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási 
kötelezettségére,: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) 
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bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező 
műszaki leírás tartalmazza.
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, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának 
a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat 
(„FELOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig, 
illetve
rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ 
független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított 
minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról 
a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

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

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn 
áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett 
be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni 
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. 
és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában 
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati 
kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az 
(5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) 
bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági kóvetelményeknek 
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot 
szúkséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szerepló részletes 
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információk megadását nem kéri, elegendó a IV. rész „alfa” (az ósszes kiválasztási szempont 
általános jelzése) szakasz kitóltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ATknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági 
kóvetelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolandó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő 
letelepedése szerinti ország joga előirja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az 
ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének 
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kereskedelemből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 1 000 000,- Ft értéket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti éveben, 
a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részének adatai alapján, az adózótt 
eredménye egyik évben sem volt negatív.
Közös ajánlattevők:
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előirt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak 
a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira 
is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles 
igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében 
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint az a 
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a 
Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági kóvetelményeknek 
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot 
szúkséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szerepló részletes 
információk megadását nem kéri, elegendó a IV. rész „alfa” (az ósszes kiválasztási szempont 
általános jelzése) szakasz kitóltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ATknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági 
kóvetelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pont alapján csatolni kell az adott részben megjelölt 
termékek tárolására alkalmas raktárkapacitás és az az adott részben megjelölt termékek szállítására alkalmas 
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szállítójármű leírását. A leírásban meg kell adni a raktárkapacitás pontos címét és területét, illetve a gépjármű 
típusát (gyártó, modell, kivitel), raktér térfogatát és forgalmi rendszámát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
21. § (1a) bekezdés a) pontja, 21/A §-a és 24. § (1) bekezdése is irányadóak.
Ha egy AT az elóírt alkalmassági kóvetelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában 
kúlón formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában 
csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 
Kózós ajánlattétel esetén az EEKD a kózós ATk mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, 
hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése irányadó. A nyilatkozat tartalmazza annak 
megjelólését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv 
jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szúkséges adatokat és - 
szúkség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján 
az eljárás eredményéról szóló dóntés meghozatalát megelózóen az AK az értékelési 
szempontra figyelemmel legkedvezóbbnek tekinthetó ATt megfeleló határidó túzésével felhívja az 
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
kóvetelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Az AT a szerzódés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az adott részben megjelölt termékek 
tárolására alkalmas legalább 100 m2 raktárkapacitással és az az adott részben megjelölt termékek szállítására 
alkalmas legalább 1 darab szállítójárművel.
Az adott rész alatt felsorolt terméktípusok alatt érti ajánlatkérő:
Az 1. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle élő humán élelmiszereket,
A 2. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle fagyasztott húsokat,
A 3. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle szemes és szálas takarmányokat,
A 4. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle tejtermékeket,
Az 5. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle élő takarmány állatokat,
A 6. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle élő takarmány állatokat,
A 7. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle takarmány férgeket és rovarokat,
A 8. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle flamingó tápokat,
A 9. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle főemlős tápokat,
A 10. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle kisemlős tápokat,
A 11. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle takarmány rovarokat és rákokat,
A 12. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle madártápokat,
A 13. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle fagyasztott tengeri takarmányokat,
A 14. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle takarmány kiegészítőket, haltápokat,
A 15. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle tengeri takarmányokat, egyéb 
takarmányokat,
A 16. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle vitaminokat, ásványi anyagokat,
A 17. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle zöldségeket, gyümölcsöket,
A 18. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges takarmány nyulat,
A 19. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle takarmány tengeri- és édesvízi halakat,
A 20. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle tápokat, takarmány kiegészítőket emlősök 
részére,
A 21. rész tekintetében: az állatok etetéséhez szükséges különféle nyers húsok,
így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy 
azok összességét.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén irányadó:
Kötbérek a szerződéstervezet szerint.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés 
eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalom-meghatározását a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/07/2022
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült 
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/07/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 
(XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR 
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723422022/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén 
nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2022. IV. negyedév

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

VI.3) További információk:
Valamennyi részben irányadó:
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és 
aKbt.41/A. § is irányadó.
2) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé és nem követeli 
meg gazdálkodószervezet alapítását.
3) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/
kamaraijogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást). Egyéni vállalkozó, 
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term. Személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratcsatolása szükséges az aláírásképről. Amennyiben az 
ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó nyilatkozat
4) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz 
benyújtottvált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i 
elj. nincsfolyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
5) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükségesaz újabb hiánypótlás.
6) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1.
7) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az 
EKRútmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
8) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési 
megállapodást.
9) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 30 nap.
10) FAKSZ: Erdei Gábor, lajstromszám: 1061
11) Minden rész tekintetében irányadó: Ajánlat részeként szakmai kereskedelmi ajánlatként árazótábla 
benyújtása szükséges, mely teljes hiánya nem hiánypótolható.
Amennyiben nem az előírttal teljesen azonos terméket ajánl meg az ajánlattevő: a szakmai ajánlatban 
(ártáblázatban) benyújtandó a megajánlott termék specifikációja oly módon, hogy abból egyértelműen 
megállapítható legyen az előírt műszaki tartalomnak való megfelelőség. Amennyiben a műszaki leírásban 
meghatározott követelmények, feltételeknél, mint az ajánlatkérő minimális előírásainál, az ajánlatkérő számára 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre tesz ajánlatot ajánlattevő, ezt nem tudja ajánlatkérő pozitívabb 
elbírálásban részesíteni, de kérjük, szíveskedjen ezt részletesen ismertetni, valamint a megajánlott termék 
termékleírását benyújtani.
12) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.
13) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14) jelen felhívás és a KD közötti eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.
15)A kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56.§ (2) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatás szabályai szerint, gyorsított 
eljárásra vonatkozóan.
16) Az eljárás nyelve a magyar, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetén csatolni szükséges 
az ajánlattevő nyilatkozatát. Kbt. 47.§ (2) bek. is irányadón :az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
17) A keretmegállapodás keretein belül a közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint, közvetlen megrendelés útján kerül sor.

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
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
02/06/2022
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