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MŰSZAKI LEÍRÁS 

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

Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 

2020” 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljáráshoz 

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. 

A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális 

előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is 

tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli. 

A beszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak 

való megfelelőségről. 

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.  

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 

A teljesítés módja és szállítás ütemezése: A mellékelt szerződéstervezet szerint. 
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A Keretszerződés hatálya alatt az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező termékek 

megrendelésére jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő): 

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  

 

 


