
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

AJÁNLATKÉRÉS  

 

„Állatok almozására szolgáló forgács, alom és pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és 

Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 

2020” 

 

tevékenység elvégzésére  

 

 

I. Ajánlatkérő: 

Neve:  Fővárosi Állat és Növénykert 

Címe: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. 

Képviselője:  Szabó Roland, főigazgató 

Telefon: +36 1 273 49 36 

E-mail:  titkarsag@zoobudapest.com 

 

Kapcsolattartó neve:  Budai Márton Attila  

E-mail:  budai@zoobudapest.com 

 

II. A beszerzés tárgya:  

„Állatok almozására szolgáló forgács, alom és pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és 

Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 

2020” 

 

A szerződés tárgya árubeszerzés, az alábbiak szerint:  

Állatok almozására szolgáló forgács, alom, valamint pellet beszállítása a Fővárosi Állat- 

és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában, 

nettó 3.141.000 forint keretösszegben.   

A meghatározott tételek és mennyiségek, mint irányadó éves mennyiségek, az előző éves 

tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, azzal, hogy jelen beszerzési eljárás 

eredményeképpen megkötendő keretszerződés keretében nem vállal az ajánlatkérőként 

szerződő fél kötelezettséget az összes tétel lehívására és a keretösszeg teljes kimerítésére 

a keretszerződés hatálya alatt, de az ajánlattételi felhívásban nem szereplő tétel 

lehívására a Keretszerződés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél nem jogosult. 

 

Tétel megnevezése Kiszerelés 
Mennyiségi 

egység 

Előirányzott 

mennyiség 
Műszaki paraméterek 

Préselt szalma 

pellet 

300%nedvszívó 

képességgel 

csomag (5 

kg) 
kg 300 

100% ban természetes 

préselt szalma pellet. 

300% nedvszívó 

képességgel 

Natur bio fapellett 
csomag 

(15 kg) 
kg 1 700 100% ban természetes 

préselt fapellett 

Fenyő forgács 
bála (20 

kg) 
kg 7 500 

vákumcsomagolt, 

pormentes 

Bükkfa hasíték 

alom nr 8 

zsák (15 

kg) 
kg 1 600 

100% -ban természetes, 

tisztított és szárított 

bükkfa apríték  



Bükkfa hasíték 

alom nr 6 

zsák (15 

kg) 
kg 1 600 

100% -ban természetes, 

tisztított és szárított 

bükkfa apríték  

 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)     

Fő tárgy:      03416000-9 Fahulladék 

 

További tárgy: 03000000-1 Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, 

erdészeti és kapcsolódó termékek 

 

III. A szerződés típusának meghatározása: adásvételi keretszerződés 

 

IV. A szerződés időtartama: 6 hónap, azzal, hogy amennyiben a keretszerződés 

keretösszege, azaz a nettó 3.141.000 HUF kimerül, a jelen keretszerződés a keret 

kimerüléséig van hatályban (Keretszerződés hatálya). A szerződés legfeljebb 2 

alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a 

keretösszeg még nem merült ki. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét 

legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az 

ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.  

 

V. A teljesítés helye:  

Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.), a Margitszigeti 

Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) és az ajánlatkérő Hungária krt-

i telephelye (1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.) és egyéb kezelésében álló 

területek. 

NUTS-kód: HU 101 

 

VI. Fizetési feltételek:  

Az ajánlattevőként szerződő fél a tárgyhavi teljesítést követően jogosult számla 

benyújtására, - amennyiben a Megrendelő minőségi vagy egyéb kifogással nem élt - 

utólag, Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás ellenében. A számlát Megrendelő 

annak kézhezvételétől számított harminc napon belül átutalással egyenlíti ki.  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként 

megkötésre kerülő szerződés(ek)re az alábbi jogszabályok is vonatkoznak: 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF). 

 

VII. Alkalmassági követelmények:  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha: 

M1) rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 

megelőző 36 hónapban (3 év) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül 



megkezdett, beszerzés tárgya szerinti (állatok almozására szolgáló forgács és/vagy fa 

hasíték alom és/vagy pellet szállítása) összesen legalább 10 000 kg mennyiségre 

vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Az előírt alkalmassági 

követelmény több, az előírt feltételeknek mindenben megfelelő szerződéssel is 

igazolható. 

 

 

Az alkalmazás igazolása: 

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 

alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított három év legjelentősebb (állatok almozására szolgáló forgács és/vagy fa 

hasíték alom és/vagy pellet szállítása) szállításainak ismertetésével; az ajánlatkérő 

köteles a három év teljesítését figyelembe venni.  

A nyilatkozatban meg kell adni legalább  

 a szerződés tárgyát, az alkalmassági minimumfeltételek teljesítésének 

megállapíthatóságához szükséges részletezettséggel,  

 mennyiséget,  

 a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontot év, hónap, nap), 

 a szerződést kötő másik fél nevét, címét és a kapcsolattartó személyt, annak 

elérhetőségeit, továbbá  

 nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

 

A nyilatkozatot az ajánlat részeként szükséges benyújtani. 

 

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:  

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás elve alapján értékeli, a csatolt ártáblázat kitöltésével megadott 

árak alapján, a felolvasólapon adott nettó összár szerint. Ajánlatkérő megbízási 

szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.  

 

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:  

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, 

nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást 

kérni.  

 

X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 

2020. április 28. 11:00 óra 

 

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye, benyújtás módja:  

Elektronikus úton: 

Az elkészített árajánlat megküldése digitalizált formában, elektronikusan az 

info@kozbesztender.hu e-mail címre történhet a jelen felhívás X. pontjában 

meghatározott határidőig. Az ajánlattételi határidő szempontjából a beérkezés dátuma 

az irányadó! Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, 

mailto:info@kozbesztender.hu


vagy az általuk meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva, elektronikus másolati 

példányban, .PDF formátumban felolvasólappal ellátva kell megküldeni. 

Az e-mail tárgyában kérjük, szíveskedjenek feltüntetni: Ajánlat az „Állatok almozására 

szolgáló forgács, alom és pellet beszállítása a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 

telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 2020”" tárgyú beszerzési 

eljárásban 

 

XII. Közös ajánlattétel 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza 

az ajánlattevők között, a beszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, 

kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A 

megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén 

a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget 

vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban 

osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, 

aki felel a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a 

kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján 

érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 

végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől 

és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők tételes megjelölését. 

 

XIII. Az ajánlatok bírálata: 

Az ajánlatok felbontását követően a bíráló bizottság megállapítja az ajánlatok 

érvényességét, illetve az esetleges érvénytelenségét. Az ajánlatok felbontásáról, 

ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról jegyzőkönyv készül. 

 

Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha: 

a) az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, 

b) az ár aránytalanul alacsony,  

c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek,  

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek, 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Az ajánlatkérő kizárólag az értékelési szempontok alapján meghatározott legkedvezőbb 

ajánlatot tevő ajánlattevőt kéri fel adott esetben hiánypótlásra, illetve adott esetben az 

ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának 

tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér. 

 

Az ár alacsony voltának felmerülésekor ajánlatkérő minden esetben indokolásra kéri 

fel az ajánlattevőt. 

 



A beszerzési eljárást lezáró döntésről, az ajánlatok elbírásáról, a döntést követő 3 napon 

belül írásban tájékoztatásra kerülnek az ajánlattevők.  

 

XIV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az 

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el:  

Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.   

 

XV. A szerződéskötés tervezett időpontja:  

2020. év április 30. napja 

 

XVI. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:  

Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelően kell elkészítenie az ajánlatát. A formai követelményeket az Ajánlatkérő az 

alábbiak szerint határozta meg: 

a) Az elkészített árajánlat megküldése digitalizált formában, elektronikus úton 

lehetséges az info@kozbesztender.hu e-mail címre a jelen felhívás X. pontjában 

meghatározott határidőig. Az ajánlattételi határidő szempontjából a beérkezés 

dátuma az irányadó! Az e-mail tárgyában kérjük, szíveskedjenek feltüntetni: Ajánlat 

az „Állatok almozására szolgáló forgács, alom és pellet beszállítása a Fővárosi 

Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek 

vonatkozásában – 2020” tárgyú beszerzési eljárásban 

b) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, vagy az 

általuk meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva, elektronikus másolati 

példányban, .PDF formátumban felolvasólappal ellátva kell megküldeni. 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;  

d) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.; 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

Az ajánlat tartalmi követelményei: 

A TARTALOMJEGYZÉK (1. sz. dokumentum) - a benyújtandó ajánlat kötelező 

tartalma, csatolandó dokumentumok jegyzéke szerint. 

 

Az ajánlat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok:  

a) Felolvasólap 

b) Szakmai ajánlat – Ajánlati ár részletezése 

Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen 

gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben 

mailto:info@kozbesztender.hu


szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz 

meg, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

Ajánlatkérő által a felhívás teljes mennyiségében meghatározott és a kiadott műszaki 

táblázatban (FANK_alom_2020_Artabla_200422.xlsx) megjelöltek szerinti műszaki 

paraméterekkel rendelkező termékeket fogad el, az ott megjelölt kiszerelésben. 

Az értékelési szempont- ajánlati ár tekintetében az összesen sor (10. sor) G 

oszlopában megajánlott összeget kell szerepeltetni a felolvasólapon (azaz az 

előirányzott mennyiségre vetített nettó ajánlati árat az összes termékre összeadva). 

Érvénytelen az az ajánlat, amely esetében a Szakmai ajánlat nem a fenti 

megjegyzésekben foglaltaknak megfelelően kerül összeállításra. Ajánlattevők csak 

új és bontatlan terméket ajánlhatnak meg. 

c) Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetként az ajánlatkérő, megrendelő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha 

közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az 

ajánlatkérő, a megrendelő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy 

vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa 

megszerzett többlet-információkra tekintettel - a beszerzési eljárásban történő 

részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 

Ajánlattevő írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az 

összeférhetetlenség. 

d) Átláthatósági nyilaktozat 

e) M1 alkalmasság igazolására alkalmas nyilatkozat 

f) Aláírási címpéldány 

 

Az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot a beszerzési eljárásban résztvevő 

vállalkozásnak cégszerűen kell aláírnia. Az aláírás jogosultságának és megfelelőségének 

az igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó az aláírási címpéldány/aláírás minta 

egyszerű másolata, vagy a Meghatalmazás, ha nem a cégjegyzék szerint arra 

felhatalmazott személy vagy személyek írja(k) alá az ajánlatot. 

A cégszerű aláírást a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ban foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. A 

cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, 

ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 

 

XVII. További információk 

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló fedezet 

összegénél kizárólag magasabb összegű ajánlat érkezik, úgy az eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja. Továbbá Ajánlatkérő a felhívás kiküldését követő előre 

nem látható ok, körülmény következtében is eredménytelenné nyilváníthatja 

az  eljárást.  

- Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a további beszerzési 

dokumentumok, így különösen a műszaki leírás és a szerződéstervezet az irányadó.  



 

XVIII. Adatvédelem 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) alapján felhívjuk 

az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő, valamint az ellenőrző szervezetek az 

ajánlatban megadott, természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat kezel. A 

személyes adatok kezelésének jogalapját a Kbt. 69. § (14) bekezdése rögzíti. 

 

Amennyiben Ajánlattevő igénybe vesz az alkalmasság igazolása érdekében más 

szervezetet, annak kapacitásaira támaszkodik és ennek keretében Ajánlatkérőnek 

személyes adatokat ad át, a személyes adatok kezelésével érintett személyek 

tekintetében Ajánlattevő köteles e személyekkel Ajánlatkérő adatvédelmi tájékoztatóját 

igazolható módon megismertetni. 

 

Az ajánlatban Ajánlatkérőnek átadott, egyéb (pl. kapcsolattartó, műszaki ellenőr) 

személyes adatok átadására, illetve az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megtételére 

ajánlattevő kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben Ajánlattevő az 

adatkezeléssel érintett személy tekintetében rendelkezik a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó, írásbeli hozzájárulásával. 

 

 

Dátum: Budapest, 2020. április 22.   

 

Ajánlatkérő nevében: 

 

…………………………………… 

Budai Márton Attila 

beszerzési és ellátási csoportvezető 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

 

Az ajánlattételi dokumentáció részeként csatolva az alábbi mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felolvasólap 

2. sz. melléklet: Ajánlati ár részletezése 

3. sz. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

5. sz. melléklet: M1 alkalmasságról nyilatkozatminta 

6. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 

7. sz. melléklet: Szerződéstervezet 

8. sz. melléklet: Műszaki leírás 


