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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51977-2021:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Állati takarmányok
2021/S 022-051977

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: Orbán Krisztina
E-mail: info@kozbesztender.hu 
Telefon:  +36 305433172
Fax:  +36 17002075
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/EKR000033572021/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/EKR000033572021/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 2021 - újraindított
Hivatkozási szám: EKR000033572021

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 takarmányok és tápok beszerzése több részben - keretmegállapodás - 
2021
A közbeszerzési eljárás száma: K-0191-H/2020
Irányadó szabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével 
összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

II.1.5) 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)
15000000 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére különféle humán élelmiszerek beszerzése - keretmegállapodás - 2021” 
a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 9 431 207 HUF keretösszeg erejéig:
Búzadara, csemegepaprika (édes), gyümölcstea, gyógytea, élesztő, gyümölcsíz,gyümölcsíz_II, gyümölcslé, 
citromlé (védőital), kakaó, keksz, kenyér, méz,mokkacukor, só, szörp, tea (védőital), tojás, zsemlemorzsa, 
rozskenyér, olaj (n.forgó), ételecet 20 %, bébiétel, virágpor, búzacsíra, corvitál, szójagranulátum, zabpehely, 
zabkorpa, hántolt zab, kristálycukor (védőital) korpás ht. keksz, babapiskóta kókusz zsír, mogyoróvaj, befőtt 
(diabetikus) aszalt (áfonya) gyümölcs, hántolt tökmag, hántolt napraforgómag, kesudió, pisztácia, mandula, 
diákcsemege, örölt fahéj, tökmagolaj, nagy tisztaságú étkezési zselatin, tápszer
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 431 207 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig 
a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos 
rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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 a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat 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:
Tejtermékek
Rész száma: 2

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges tej, tejtermék beszerzése 
- keretmegállapodás - 2021 a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a nettó 5 417 834 HUF keretösszeg erejéig:
Gyümölcs joghurt 125 g/doboz db
Natur joghurt 150 g/doboz db
Élőflórás joghurt 150 g/db db
Krémtúró 90 g/db db
Sajt (trappista) kg
Túró (rögös) kg
Túró (rögös) kg
Tejpor (zsíros) kg
Kefir 150g/doboz db
Tej (tehén) l
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 5 417 834 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Rovarok, rákok
Rész száma: 3

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle rovarok, rákok 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 31 968 500 HUF keretösszeg erejéig.
Rovarok, rákok Mennyiségi egység
Röpképtelen légy adag = (60-80 db)
Röpképtelen muslica adag = (300-400 db)
Viaszmoly lárva adag = (100-150 db)
Ugrovillás adag = (200-220 db)
Katonalégy lárva adag = (100-150 db)
Gammarusz kg
Gyászbogár lárva kg
Lisztkukac l
Szépia (csőrkoptató, Ca pótló) kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 31 968 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Szemes és szálas takarmányok, aprómagok
Rész száma: 4

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Elnevezés: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle szemes és szálas 
takarmányok, aprómagok beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési 
dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 48 374 760 HUF keretösszeg erejéig:
Árpa kg
Búza kg
Kukorica kg
Kukorica(csöves) kg
Zab kg
Napraforgó fekete kg
Napraforgó (iregi) kg
Rizs kg
Hajdina kg
Bulgur kg
Köles (vörös) kg
Köles (sárga) kg
Köles (fehér) kg
Köles (fürtös) kg
Fénymag kg
Muharmag kg
Kendermag kg
Lenmag kg
Repcemag kg
Tökmag kg
Réti széna kg
Lucerna széna kg
Zöld lucerna kg
Búza szalma kg
Zöld akáclomb kg
Vegyes lomb kg
Kukoricaszár kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 48 374 760 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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

02/02/2021 S22
https://ted.europa.eu/TED

10 / 53



HL/S S22
02/02/2021
51977-2021-HU

11 / 53

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

II.2) Meghatározás

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

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle haltápok és egyéb 
takarmány kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési 
dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 2 514 492 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés Mennyiségi egység
Tak.kieg.(Claus)-rovartáp kg
Tak.kieg.(Nekton)-lágyeleség kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Zöld haltáp kg
Zoomed iguanatáp kg
Zoomed Natural adult bearded dragon food, szakállas agáma pellet kg
ZooMed Repti Calcium - D3 kg
Alpha-Supervit (0,15/1 kg) kg
Alpha-Supervit (1/1 kg) kg
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
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év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 514 492 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Élő takarmány állatok
Rész száma: 6

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle élő takarmány állatok beszerzése 
- keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 2 649 059HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmány állatok /egyéb takarmányok: Mennyiségi egység
Vörös szúnyoglárva kg
Csoki csótány l
Argentin csótány db
Fürj db
Hörcsög db
Galamb db
Tápszer (Pro Nutro) kg
Szárított hal kg
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 649 059 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi szállításának 
állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel.

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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Opciók: nem

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

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Tápok flamingók részére
Rész száma: 7

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tápok flamingók részére 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 3 678 094 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok - Flamingók részére Mennyiségi egység
Flamingó-táp (tartó) H. kg
Flamingó-táp (nevelő) Z. kg
Lombevőtáp kg
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 3 678 094 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Mazuri tápok
Rész száma: 8

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle Mazuri tápok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 3 312 850 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok - Mazuri Mennyiségi egység
Mazuri Termant (hangyász táp) kg
Mazuri Pandatáp kg
Mazuri Majomtáp O.W.M. kg
Mazuri Majomtáp O.W.M.+Banán kg
Mazuri Majomtáp L.E.P. kg
Mazuri kengurú-táp kg
Mazuri Mini Marex kg
Mazuri Insectivore kg
Mazuri Marmoset Gum kg
Mazuri Marmoset Jelly kg
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 3 312 850 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Vitamin- és ásványianyag kiegészítők
Rész száma: 9

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle vitamin- és ásványianyag 
kiegészítők beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 2 377 850 HUF keretösszeg erejéig:
Vitamin- és ásványg. kiegészítők Mennyiségi egység
Salvana karotin kocka kg
Salvana biotin drazsé kg
Salvastar E/selen kg
Salvana PS brikett kg
Salvana ES kg
Salvana leckerli (almás) kg
Salvana leckerli (répás) kg
Salvana leckerli (édesgyökeres) kg
Salvana ragadozó premix kg
Salvana leckmasse schaf kg
Salvana Lämmermilch kg
Salvana Fohlenmilch kg
Salvana Kompakt Müsli kg
Salvana Sicco Stop kg
Tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 377 850 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
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tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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 a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat 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:
Fagyasztott tengeri takarmányok
Rész száma: 10

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott tengeri takarmányok 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 6 771 050 HUF keretösszeg erejéig:
Fagyasztott tengeri takarmányok Mennyiségi egység
Vörös plankton kg
Zöld plankton kg
Speciális eleség filtrálóknak, gerincteleneknek kg
Speciális eleség tarisznyarákoknak, garnéláknak, folyami rákoknak kg
Artemia eledel kg
Micróplankton kg
Vörös kerekesféreg (Brachionus plicatilis) kg
Mysis kg
Artémia kg
Artémia pete kg
Krill kg
Vörös szúnyoglárva kg
Felete szúnyoglárva kg
Nagy krill (Euphasia superba) kg
Daphnia/Vízibolha kg
Evezőslábú rák (Calanoide Copepoden) kg
Cyclops-vörös kg
Cyclops-zöld kg
Moina kg
Bosmiden kg
Homoki garnéla (Crangon crangon) kg
Arany garnéla kg
Garnéla-mini kg
Kristálygarnéla kg
Jeges-tengeri garnéla (Pandalus borealis) kg
Koktélgarnéla (Litopenaeus vannamei) kg
Ostorgarnéla (Litopenaeus vannamei) kg
Parti tarisznyarák (Carcinus maenas) kg
Homárrák ikra kg
Tengeri hal ikra kg
Egész vörösrák (Pleoticus Muelleri) kg
Csendes-óceáni óriásgarnéla farok (Litopenaeus vannamei) kg
Pucolt rák farok (Procambarus clarkii) kg
Nyers királyrák farok 41/50 kg
Mikronizált kagylóhús kg
Feketekagyló hús (Mytilus sp.) kg
Feketekagyló héjas (Mytilus sp.) kg
Vénuszkagyló (Paratapes undulatus) kg
Szívkagyló (Cerastoderma edule) kg
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Szívkagyló hús (Cerastoderma edule) kg
Fésű kagyló hús (Szt. Jakab kagyló) kg
Kalmár (Loligo sp.) kg
Bébipolip (Octopus sp.) kg
Polip (Octopus sp.) kg
Kis palloskagyló (Ensis ensis) kg
Bébi tintahal kg
Bodorka (Rutilus rutilus) kg
Dillies kg
Szélhajtó küsz (Albanus albanus) kg
Kínai ezüsthal kg
Kaliforniai tintahal (Loligo opalescns) kg
Patagóniai tintahal- helyetesítő termék kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 771 050 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
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mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
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 a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat 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:
Kisemlős tápok
Rész száma: 11

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle kisemlős tápok beszerzése - 
keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 444 269 HUF keretösszeg erejéig:
Kisemlős tápok: Mennyiségi egység
Patkánytáp kg
Hörcsög táp kg
Degu keverék (müzlis) kg
Tengeri malac keverék kg
Csincsilla keverék kg
Minőségi keverék nyulak és törpenynyulak részére kg
Nyúl granulátum fenntartó kg
Görény és sün táp kg
Mókus keverék müzlis kg
Hörcsög keverék müzlis kg
Patkány keverék müzlis kg
Nyúl keverék pelletált hosszúrostos kg
Csincsilla keverék pelletált hosszúrostos kg
Tengerimalac keverék pelletált hosszúrostos kg
Nyúl keverék érzékeny gyomorra pelletált hosszúrostos kg
Nyúl keverék gyógyszeres kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 444 269 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
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tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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 a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat 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:
Tápok madarak részére
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)

02/02/2021 S22
https://ted.europa.eu/TED

27 / 53



HL/S S22
02/02/2021
51977-2021-HU

28 / 53

15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tápok madarak részére 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 3 744 607 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés: Mennyiségi egység
Vitaminozott Ara keverék kg
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg
Vitaminozott Jákó keverék kg
Vitaminozott Jákó keverék kg
Vitaminozott amazon keverék kg
Általános óriás papagáj keverék kg
Óriás papgáj keverék + aszalt gyümölcs kg
Óriáspapagáj pellet fenttartó (P 15) kg
Óriás papagáj pellet tenyész (P 19) kg
Papagáj kézzelnevelő 19 % fehérjével kg
Lágyeleség óráspapagájok részére kg
Agyag tömb óriáspapagájok részére kg
Papagáj kézzelnevelő 21 % fehérjével kg
Csíráztatni való keverék óriáspapgájoknak kg
Óriás papagáj vitaminozott keverék kg
Vitaminozott auszrtál középpapagáj keverék kg
Vitaminozott törpepapagáj keverék kg
Csíráztatni való keverék papagájoknak és exotikus pintyféléknek kg
Ausztrál közép papagáj keverék kg
Kistestű papagájok vitaminozott keveréke kg
Kistestű papagájok lágyelesége kg
Vitaminozott magkeverék Ausztrál óriáspapagájoknak kg
Gyümölcsös lágyeleség óriáspapagájoknak kg
Csíráztatni való keverék kanáriknak kg
Fenntartó pellet kistestű rovarevők részére kg
Fenntartó pellet kistestű seregélyfélék részére kg
Fenntartó pellet Beok részére kg
Vitaminozott magkeverék Trópusi pintyeknek kg
Vitaminozott magkeverék honos pintyeknek kg
Tojásos lágyeleség trópusi pintyeknek kg
Rovaros lágyeleség 25%szárított rovarral kg
Mindenevő madarak lágyelesége kg
Kézzelnevelő kistestű madarak részére kg
Gyümölcsös lágyeleség kistestű madarak részére kg
Tojásos lágyeleség európai pintyeknek kg
Kantxantin alapú vörös színezőanyag kg
E vitaminban gazdag multivitamin tenyésztéshez kg
Általános multivitamin köztes időszakra kg
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Kénes vitaminokban gazdag vedlés segítő vitamin kg
Probiotikumok és emésztő enzimek kg
Bélflóra karbantartó kg
Vitaminozott Ausztrál pintyfélék keverék kg
European Finches kg
Honos pintyfélék tenyészkeveréke repce nélkül kg
Kanári keverék kg
Négermag kg
Gyümölcsevő galambok keveréke kg
Nagytestű gyümölcsevő madarak pelletje (T 16) kg
Fácán-Fürj lágyeleség kg
Magkeverék roppantott kukoricával szárnyasok részére kg
Trópusi pinty keverék kg
Emu (indító, nevelő) kg
Emu (fenntartó) kg
Úszótáp réceféléknek kg
Úszótáp Íbiszeknek szinfokozóval kg
Récetáp fenntartó Parazita kontrollal kg
Tücsöktáp /pulyka indító morzsa kg
Baromfi indító táp kg
Tavi haltáp színfokozóval kg
Haltáp Fishlix Koi large (8 mm) kg
Fishlix Koi Medium (4 mm) kg
Nektár/ Pillangó táp kg
Grit+ Koral keverék az optimális emésztésért kg
Ásványi anyag zuzógyomorhoz kg
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 3 744 607 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
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tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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 a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat 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:
Tengeri állatok takarmánya
Rész száma: 13

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tengeri állatok takarmánya 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 4 973 674 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri állatok takarmánya / egyéb takarmányok Mennyiségi egység
Vitalis tengeri kiegészítő l
Vitalis rajhalas táp kg
Vitalis 4mm-es alga pellet kg
Vitalis 6mm-es alga pellet kg
Vitalis platinum 4mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis platinum 6mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 4mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 6mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 6mm-es tengervizes pellet kg
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta kg
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II. kg
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal db
Aquaforest 50 ml-es multivitamin l
Aquaforest 50 ml-es fokhagyma olaj l
PE 3mm-es tengervizes pellet kg
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 4 973 674 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Fagyasztott és friss zöldségek és gyümölcsök
Rész száma: 14

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott és friss zöldségek 
és gyümölcsök beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 91 447 180 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés Mennyiségi egység
Friss gyümölcs
Alma kg
Ananász db
Avokádó db
Banán kg
Citrom kg
Cseresznye kg
Datolya kg
Dió kg
Dióbél kg
Földimogyoró kg
Füge kg
Gránátalma db
Greppfruit kg
Kiwi db
Kókuszdió db
Körte kg
Mandarin kg
Mangó db
Mazsola kg
Meggy kg
Mogyoró kg
Narancs kg
Nektarin kg
Ő.barack kg
Ringló kg
Szilva kg
Szőlő kg
Szőlő (mediterrán) kg
Sárgabarack kg
Ribizli kg
Málna kg
Szeder kg
Eper kg
Egres kg
Áfonya kg
Mirelit gyümölcs:
Cseresznye kg
Meggy kg
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Szőlő kg
Szilva kg
Ringló kg
Friss zöldség:
Articsóka db
Borsó kg
Brokkoli kg
Burgonya kg
Cékla kg
Cikória kg
Cukkini kg
Csicsóka kg
Édesburgonya kg
Édeskömény kg
Fodros kel kg
Fokhagyma kg
Gomba(csiperke) kg
Gomba(laska) kg
Görögdinnye kg
Gyökér kg
Gyökér cs.
Jégsaláta db
Kapor cs.
Káposzta (fejes) kg
Káposzta (lila) kg
Káposzta (kel) kg
Karalábé kg
Karalábé db
Karfiol kg
Kínai kel kg
Kukorica db
Lilahagyma kg
Mángold kg
Madársaláta kg
Padlizsán kg
Paprika kg
Paradicsom kg
Paraj kg
Petrezselyem zöld cs.
Poréhagyma db
Radicchio kg
Rebarbara kg
Retek kg
Retek cs.
Római saláta kg
Ruccola cs.
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Saláta db
Sárgadinnye kg
Sárgarépa kg
Sárgarépa cs.
Sütő tök kg
Szív saláta kg
Tak. répa kg
Tök kg
Tök (Helloween) kg
Uborka kg
Vöröshagyma kg
Vöröshagyma cs.
z.bab kg
Zeller kg
Zeller db
Zeller zöld cs.
Zellerszár cs
Mirelit zöldség:
Sárgarépa kg
Zöldbab kg
v.hagyma (kocka) kg
z.borsó kg
Kukorica (csőves) kg
Kukorica (szemes/morzsolt) kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 91 447 180 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
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tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

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 a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat 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:
Tengeri- és édesvízi halak
Rész száma: 15
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
15221000 Fagyasztott hal

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tengeri és édesvízi halak 
beszerzése - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 4 922 973 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri- és édesvízi halak: Mennyiségi egység
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) édesvízi, mélyfagyasztott kg
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri, mélyfagyasztott, (5 - 8 cm) kg
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri, mélyfagyasztott, (9 - 13 cm) kg
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.) (6 -12 cm) kg
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.)(10 - 16 cm) kg
Sprotni (Sprattus sprattus) (8 - 11 cm) kg
Makrélacsuka (Cololabis saira), Egyesével fagyasztott kg
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou), Egyesével fagyasztott kg
Lazac, filé kg
Hering (12-15 cm), egyedileg fagyasztott kg
Hering (15-17 cm), egyedileg fagyasztott kg
Capelin (fejes-beles, zsírszövet mentes) kg
Makréla (fejes-beles), Atlanti, (15-16 db/kg) kg
Hekk (törzs) (400-800 g/db) kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 4 922 973 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére
Rész száma: 16

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tápok, takarmánykiegészítők 
beszerzése emlősök részére - keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 5 359 175 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére Mennyiségi egység
Zolli (állatkerti növényevő táp) kg
ZOO (lucerna granulátum) kg
Sárgarépa granulátum) kg
Sertéstáp (hízótáp) kg
Versenylótáp kg
Báránytáp kg
Agancsos vadtáp kg
Zsiráftáp kg
Száraz macskatáp (marhahúsos) kg
Macska konzerv Jumbopack: Gourment Gold 96 x 85 g (finom pástétom) kg
Macska konzerv (Happy Cat, Whikas) kg
Macska tápszer (FHN Babycat Milk 300 gr) kg
Kutyatáp (száraz) kg
Kutyatáp (Hill's a/d) kg
Kutyatáp konzerv (1240 g) kg
ÁP-17 (ásványi premix) kg
Korpa kg
Nyalósó kg
Vas tabletta db
Só tabletta db
Lisovi-R Combi kg
Jolovit l
Calgophos l
Reaselen kg
Gastropherm M + C kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 5 359 175 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)

II.2.5) Értékelési szempontok
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
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II.2.14) További információk
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen, mely 
vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével 
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:
Fagyasztott hús
Rész száma: 17

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

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott húsok beszerzése 
- keretmegállapodás - 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése 
maximum a
Nettó 2 103 735 HUF keretösszeg erejéig:
Fagyasztott hús Mennyiségi egység
Fagyasztott hús -baromfi kg
Fagyasztott hús -marha kg
Fagyasztott hús -ló kg
Fagyasztott hús -borjú kg
Fagyasztott hús -juh kg
Tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került 
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az előző 
év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra, így a 
darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, 
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technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre tekintettel nem 
a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a 
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 103 735 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben 
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől - a megrendelés 
Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
Naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási 
kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, 
figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD 
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek 
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra, 
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű 
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus 
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, 
vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi 
szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló 
mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.

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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

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

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös 
ajánlattevő),alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az 
eljárás során következett be.(Kbt. 74.§ (1) bek. b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében AK kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell megtennie. Ajánlattevőnek 
(közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek 
az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 
szerintieljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének 
megfelelően, az egységes európai KDot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá 
a Korm..rend 3. § is irányadó. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
nem vesz igénybe a KM teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót - akkor is, 
ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és 
ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott 
gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik 
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem 
kérhetők, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok 
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét - azok kivételével, 
amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kormányrendelet előírja - feltünteti 
az EEKD megfelelő részeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt 
is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására - amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az 
adott feltételnek való megfelelés - mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási 
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken 
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró 
okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az AK - ellenkező 
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bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani. Az AK a Kbt. 
74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan 
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. irányadó.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem alkalmaz.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges 
benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem 
kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
Az ajánlattevőnek a KM teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított három évben végzett, a közbeszerzés tárgya szerint legjelentősebb referenciáinak 
ismertetésével.
Az AK köteles a három év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az 
időszakra esik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, a 22. § (1)-(2) figyelembe vételével: az 
alkalmasság igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő 
adatokat:
— a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek 
való megfelelés,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont is, év/hónap/nap megjelöléssel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és 
telefonszáma,
— nyilatkozat arról, hogy a megjelölt időszakban folyamatos rendelkezésreállás biztosításával zajlott a szállítás,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem 
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján AKnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással 
vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával.
M2) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pont alapján csatolni kell az élő állatok belföldi 
szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében 
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foglaltaknak megfelelően élőállat szállítására alkalmas szállítójárműre vonatkozó érvényes állatszállítási 
engedély egyszerű másolati példányát.
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 ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön 
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 ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén az 
EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 3. § (5) bekezdése irányadó. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése 
szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis 
alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt. 
69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK 
az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/ igazolás benyújtására. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az 
igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Minden rész tekintetében:
M1).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 3 (három) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett, legalább 
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1 db, legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan, szerződésszerűen teljesített, az adott részben felsorolt 
terméktípusok szállítására vonatkozó referenciával.
Az adott rész alatt felsorolt terméktípusok alatt érti ajánlatkérő:
Az 1. rész esetében: különféle humán élelmiszereket, így különösen, az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban 
felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 2. rész tekintetében: különféle tejtermékeket, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt 
tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 3. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló különféle rovarokat, rákokat, így különösen az adott részre 
vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 4. rész tekintetében: állatok etetésére, takarmányozására szolgáló különféle szemes és/vagy szálas és/
vagy aprómagvas takarmányokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek 
bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
Az 5. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló különféle haltápokat, így különösen az adott részre vonatkozó 
II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 6. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló élő takarmányállatokat, így különösen az adott részre 
vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 7. rész tekintetében: különféle madártápokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt 
tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 8. rész tekintetében: egzotikus emlős állatok etetésére szolgáló különféle tápokat, így különösen az adott 
részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 9. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló különféle vitaminok és ásványi anyagokat, így különösen az 
adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 10. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló fagyasztott tengeri takarmányt, így különösen az adott részre 
vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 11. rész tekintetében: kisemlősök etetésére szolgáló különféle tápokat, így különösen az adott részre 
vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 12. rész tekintetében: különféle madártápokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban 
felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 13. rész tekintetében: tengeri állatok etetésére szolgáló különféle tápokat, így különösen az adott részre 
vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 14. rész tekintetében: különféle friss és/vagy mirelit zöldségeket és/vagy gyümölcsöket, így különösen az 
adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 15. rész tekintetében: különféle fagyasztott tengeri és/vagy édesvízi halakat, így különösen az adott részre 
vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 16. rész tekintetében különféle tápokat emlősök részére, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. 
pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 17. rész tekintetében különféle fagyasztott húsokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban 
felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
Kizárólag az eljárás 6. (Élő takarmány állatok) részében:
M2)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi szállításának 
állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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A szerződés (KM) biztosítékai:
Késedelmi kötbér
Amennyiben Eladó valamely Eseti Megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, Vevő 
késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a késedelem minden naptári napja után az Eseti 
Megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 1 %-a, az adott megrendelés vonatkozásában összesen 
legfeljebb a megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 15 %-a.
Amennyiben Eladó késedelmesen teljesít, Vevővel történt egyeztetést követően, de legkésőbb az érintett 
határidő lejártát követő naptól számított 2 munkanapon belül köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő tűzése 
nem mentesíti Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér esedékessé 
válik, ha a késedelem megszűnik, vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét.
Hibás teljesítési kötbér
A KM VI.1. c) és i)-i) pontokban foglalt minőségi kifogás esetén, amennyiben Vevő nem kéri a hibás teljesítés 
javítását, vagy kicserélését hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %-, alapja az Egyedi 
Megrendelésben foglalt hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó ellenérték.
Meghiúsulási kötbér
Ha valamely Eseti Megrendelés olyan okból, amelyért Eladó felelős, meghiúsul (így különösen, de nem 
kizárólagosan: Eladó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja; a teljesítés az Eladó érdekkörében felmerült 
okból lehetetlenül), úgy Vevő meghiúsulási kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az Eseti 
Megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 20 %-a. Ebben az esetben az Opciós Jog díja nem 
számít bele a meghiúsulási kötbér alapjába.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenérték kiegyenlítése az adott megrendelés alapján adott ajánlat tekintetében az igazolt teljesítést 
követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A nyertes 
ajánlattevő a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet.
Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget, így nyertes ajánlattevő a számláját (1 db) a 
szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően nyújthatja be az adott megrendelés alapján 
adott ajánlat vonatkozásában.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

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

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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
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Dátum: 15/02/2021
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: 15/02/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§ (1c) bek. és Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus 
kózbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15.§-a tartalmazza

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2021.12. hónap

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

VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bekezdései alapján 
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában 
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meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői 
regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, 
elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő 
kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § rendelkezéseire.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, 
irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek 
szerint.
5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a 
közbeszerzési dokumentum szabályozását.
6. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a 41/A. § (1) bekezdés irányadó.
7. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (M1, M2).
8. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza, azonban a Kbt. 81.§ (4)-(5) pontját alkalmazza.
11. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Orbán Krisztina, 00367 helyettesítése esetén: Erdei 
Gábor 1061
13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei 
(különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
r.), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU 
irányelv alapján kerül közzétételre.
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény Ajánlattevő 
rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
15. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös 
ajánlattevők tekintetében.
16. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további 
minőségi jellemzők nem, csak a legelőnyösebb ár értékelése szolgálja.
17. Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az ajánlattevővel megkötött 
keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására Kbt. 105. § (1) a) pontja alapján kerül sor, azaz 
ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás az annak alapján 
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza. A Kbt. 104. § (3) 
bekezdésre figyelemmel a keretmegállapodásban részes ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési 
kötelezettség terheli. A KM 2. részében a termék-, árlistában szereplő termékeket az értékelési szempontokra 
adott ajánlattevői áron köteles szállítani. AK egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt 
specifikációjú termékek és mennyisége alapján eseti megrendelést küld ki melyre AT árajánlata alapján azt 
köteles leszállítani az ATként szerződő fél a keretmegállapodásban meghatározott határidőn belül, az egyedi 
megrendelésben foglalt helyszínre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

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

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/01/2021

02/02/2021 S22
https://ted.europa.eu/TED

53 / 53

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

