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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:6672/2020  EHR azonosító:
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Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000334712020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000334712020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13920023Fax:+36 305433172Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Erdei Gábor

info@kozbesztender.hu

www.kozbesztender.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

fővárosi önkormányzati intézmény

Egyéb tevékenység:

állat- és növénykert üzemeltetés

Takarmányok, tápok 12 részben - 2020

EKR000334712020
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15710000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Kisemlős tápokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

15700000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Árubeszerzés

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle takarmányok, tápok és élelmiszerek beszerzése 12 
részben - 2020 A közbeszerzési eljárás száma: K-0177-H/2020 Irányadó szabályok: 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

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle tápok emlősök részére (kisemlős tápok) beszerzése 
Előirányzott mennyiség: Különféle tápok emlősök részére (kisemlős tápok) – 1233 kg Patkánytáp – 24 kg Hörcsögtáp – 40 kg 
Tengerimalac-keverék – 495 kg Csincsilla keverék – 594 kg Minőségi keverék törpenyulak részére – 80 kg A teljes mennyiségre 
vonatkozó részletes leírás és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban 
valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. 
Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és 
helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban 
meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

meghatározásra:

6

Igen

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.

Nem

Igen

1. AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában, valamint a jelen felhívás II.2.11.) 2. alpontjában meghatározott termékek és 
mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a 
szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a 
maximum +40 % erejéig, több részletben is. A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár 
az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos. 2. További opciós tételek: Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Degu 
keverék ( müzlis ) kg 4,60 Nyúl granulátum fenntartó kg 380,00 Görény és sün táp kg 5,25 Mókus keverék müzlis kg 5,60 Hörcsög 
keverék müzlis kg 9,80 Patkány keverék müzlis kg 18,20 Nyúl keverék Pelletált hosszúrostos kg 24,50 Csincsilla keverék pelletált 
hosszúrostos kg 24,50 Tengerimalac keverék pelletált hosszúrostos kg 24,50 Nyúl keverék érzékeny gyomorra pelletált hosszúrostos 
kg 24,50 Nyúl granulátum fenntartó plus coccidiostaticum kg 80,00 Tekintettel az állatállomány esetleges változásának 
kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékmennyiségen felül
igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú 
nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket AK a részen belüli terméksorokon akár egy 
vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális 
mennyiség lehívására. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott 
ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles. Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti 
áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az 
egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15710000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Óriás-, közép- és kistestű papagáj tápII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle tápok madarak részére (óriás-, közép- és kistestű 
papagáj táp) beszerzése Előirányzott mennyiség: Különféle tápok madarak részére (óriás-, közép- és kistestű papagáj táp) – 3 187 kg 
Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Vitaminozott Ara keverék kg 1 305,00 Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg 
855,00 Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg 33,00 Vitaminozott Jákó keverék kg 27,00 Vitaminozott amazon keverék kg 5,00
Általános óriás papagáj keverék kg 90,00 Óriás papgáj keverék + aszalt gyümölcs kg 90,00 Óriáspapagáj pellet fenttartó kg 130,00 
Óriás papgáj pellet tenyész kg 40,00 Papagáj kézzelnevelő 19% fehérjével kg 9,00 Lágyeleség óráspapagájok részére kg 25,00 Papagáj
kézzelnevelő 21% fehérjével kg 9,00 Csíráztatni való keverék óriáspapgájoknak kg 20,00 Óriás papagáj vitaminozott keverék kg 9,00 
Vitaminozott auszrtál középpapagáj keverék kg 500,00 Vitaminozott törpepapagáj keverék kg 40,00 Nem opciós tételek mennyisége 
összesen 3 187,00 A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki 
leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - 
egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az 
esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a 
Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra 
vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6

Igen

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.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15710000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Kanári, pinty, fácán, galamb tápII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Igen

1. AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában, valamint a jelen felhívás II.2.11.) 2. alpontjában meghatározott termékek és 
mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a 
szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a 
maximum +40 % erejéig, több részletben is. A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár 
az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos. 2. További opciós tételek: Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Agyag tömb 
óriáspapagájok részére kg 1,65 Csíráztatni való keverék papagájoknak és exotikus pintyféléknek kg 20,00 Lóri tápszer kg 3,00 
Kistestű papagájok vitaminozott keveréke kg 40,00 Kistestű papagájok lágyelesége kg 6,00 Vitaminozott magkeverék Ausztrál 
óriáspapagájoknak kg 30,00 Gyümölcsös lágyeleség óriáspapagájoknak kg 6,00 Opciós tételek mennyisége összesen 106,65 kg 
Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás II.2.4.
pontjában meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje
nyertes ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket AK a 
részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. AKként szerződő fél nem 
vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az 
általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles. Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog 
gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett 
időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle tápok madarak részére (kanári, pinty, fácán, galamb
táp) beszerzése Előirányzott mennyiség: Különféle tápok madarak részére (kanári, pinty, fácán, galamb táp) 978,00 kg Megnevezés 
Mennyiségi egység Mennyiség Vitaminozott Ausztrál pintyfélék keverék kg 60,00 Honos pintyfélék tenyészkeveréke repce nélkül kg 
120,00 Négermag kg 6,00 Gyümölcsevő galambok keveréke kg 20,00 Nagytestű gyümölcsevő madarak pelletje kg 50,00 Fácán-Fürj 
lágyeleség kg 2,00 Magkeverék roppantott kukoricával szárnyasok részére kg 720,00 A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás 
és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a
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Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a 
mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt 
az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK 
minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem 
értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6

Igen

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.

Nem

Igen

1. AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában, valamint a jelen felhívás II.2.11.) 2. alpontjában meghatározott termékek és 
mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a 
szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a 
maximum +40 % erejéig, több részletben is. A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár 
az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos. 2. További opciós tételek: Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Fenntartó 
pellet kistestű rovarevők részére kg 3,20 Csíráztatni való keverék kanáriknak kg 20,00 Honos pintyfélék keveréke kg 20,00 Fenntartó 
pellet kistestű seregélyfélék részére kg 10,00 Fenntartó pellet Beok részére kg 10,00 Vitaminozott magkeverék Trópusi pintyeknek kg 
6,40 Vitaminozott magkeverék honos pintyeknek kg 6,40 Tojásos lágyeleség trópusi pintyeknek kg 6,00 Rovaros lágyeleség 25%
szárított rovarral kg 1,6 Mindenevő madarak lágyelesége kg 10,00 Kézzelnevelő kistestű madarak részére kg 10,00 Gyümölcsös 
lágyeleség kistestű madarak részére kg 10,00 tojásos lágyeleség európai pintyeknek kg 3,20 Kantxantin alapú vörös színezőanyag kg 
2,00 E vitaminban gazdag multivitamin tenyésztéshez kg 0,40 Általános multivitamin köztes időszakra kg 0,2 Kénes vitaminokban 
gazdag vedlés segítő vitamin kg 0,2 Probiotikumok és emésztő enzimek kg 0,2 Bélflóra karbantartó kg 0,15 Kanári keverék kg 181,00 
Opciós tételek mennyisége összesen 300,95 kg Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, AK 
fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen 
pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik 
nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket AK a részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja 
az adásvételi szerződés hatálya alatt. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az 
ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján 
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Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15710000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Víziszárnyas, futómadár és hal tápokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

kalkulált áron köteles. Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen 
közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses 
feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű

Nem

Nem

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle tápok madarak részére (víziszárnyas és futómadár 
táp) beszerzése Előirányzott mennyiség: Különféle tápok madarak részére (víziszárnyas és futómadár táp) – 685,00 kg Megnevezés 
Mennyiségi egység Mennyiség Úszótáp réceféléknek kg 180 Úszótáp Íbiszeknek szinfokozóval kg 45 Récetáp fenntartó Parazita 
kontrollal kg 100 Tücsöktáp /pulyka indító morzsa kg 360 Nektár/ Pillangó táp kg 0,70 A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás 
és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a
dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a 
mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt 
az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK 
minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem 
értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6
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NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15710000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Flamingó tápII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Igen

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.

Nem

Igen

1. AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában, valamint a jelen felhívás II.2.11.) 2. alpontjában meghatározott termékek és 
mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a 
szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a 
maximum +40 % erejéig, több részletben is. A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár 
az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos. 2. További opciós tételek: Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség emu (indító, 
nevelő) kg 20 emu (fenntartó) kg 60 emu (tenyész pellet) kg 20 Tavi haltáp színfokozóval kg 10,00 Haltáp Fishlix Koi large kg 24,00 
Grit+ Koral keverék az optimális emésztésért kg 20,00 Ásványi anyag zuzógyomorhoz kg 20,00 Opciós tételek mennyisége összesen - 
100,00 kg Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 
felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget 
is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű
terméket AK a részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. AKként 
szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés 
teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles. Amennyiben a szerződés 
meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés 
meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő 
számára kötelező érvényű.

Nem

Nem
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Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle tápok madarak részére (flamingó táp) beszerzése 
Előirányzott mennyiség: Különféle tápok madarak részére (flamingó táp) – 6 885,00 kg Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség 
Flamingó-táp (tartó) kg 2 895 Flamingó-táp (nevelő) kg 3 990 A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás és specifikáció a KD 
részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban 
szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági 
körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 
141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai
, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós 
mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6

Igen

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.

Nem

Igen

AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-
os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a 
meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is. A 
plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral 
azonos. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár 
alapján kalkulált áron köteles. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Amennyiben a 
szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő 
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Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15711000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Tengeri/sósvízi állat tápokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes 
ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle tápok Különféle tápok tengeri állatok részére (
tengeri/sósvízi állat tápok) beszerzése Előirányzott mennyiség: Különféle tápok tengeri állatok részére (tengeri/sósvízi állat tápok) –
8,85 kg és 2 liter Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Cápa/Rája kiegészítő tabletta kg 1,80 Cápa/Rája kiegészítő tabletta II. kg
2,10 Cápa/rája kiegészítő tabletta kevés kalciummal, és kálium-jódáttal) kg 2,70 Cápa folyadék alapú táplálék kiegészítő - liter 2,00 
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal kg 2,25 A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás és specifikáció
a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a 
dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a 
mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt 
az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK 
minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem 
értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6
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HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33616000-1

15700000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Vitamin- és ásványi anyag kiegészítőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Igen

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.

Nem

Igen

AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-
os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a 
meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is. A 
plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral 
azonos. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár 
alapján kalkulált áron köteles. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Amennyiben a 
szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő 
szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes 
ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem
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Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle tápok emlősök részére (vitamin- és ásványi anyag 
kiegészítők) beszerzése Előirányzott mennyiség: Különféle tápok emlősök részére (vitamin- és ásványi anyag kiegészítők) Salvastar E/
selen – 65 kg A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás 
szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - 
egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az 
esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a 
Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra 
vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6

Igen

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.

Nem

Igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók X igen nem Opciók ismertetése: AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában,
valamint a jelen felhívás II.2.11.) 2. alpontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os 
mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a meghosszabbított 
időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is.A plusz mennyiségre 
nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos. 1. További 
opciós tételek: Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Salvana leckmasse schaf kg 22,5 Salvana Lämmermilch kg 30 Salvana 
Fohlenmilch kg 30 Salvana Kompakt Müsli kg 60 Salvana Sicco Stop kg 10 Opciós tételek mennyisége összesen 152,50 kg Tekintettel 
az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás II.2.4. pontjában 
meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes 
ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket AK a részen 
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15700000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Élő takarmány állatokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. AKként szerződő fél nem vállal 
kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az
adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles. Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra 
kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra 
vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle egyéb tápok (élő takarmány állatok) beszerzése 
Előirányzott mennyiség: Különféle egyéb tápok (élő takarmány állatok) – 8 liter, 1500 db, 23 kg. Megnevezés Mennyiségi egység 
Mennyiség Vörös szúnyoglárva kg 13 Artémia pete kg 8 Csoki csótány l 8 Argentin csótány db 1 500 A teljes mennyiségre vonatkozó 
részletes leírás és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, 
vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott 
konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség 
szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott 
követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető 
ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6



EKR000334712020

15896000-5

15251000-2

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Fagyasztott - ízeltlábúak, puhatestűekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

Igen

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.

Nem

Igen

1. AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában, valamint a jelen felhívás II.2.11.) 2. alpontjában meghatározott termékek és 
mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a 
szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a 
maximum +40 % erejéig, több részletben is. A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár 
az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos. 2. További opciós tételek: Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Tápszer (Pro
Nutro) kg 3 Szárított hal kg 0,30 Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a 
jogot, hogy a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott 
opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. 
A szükséges mennyiségű terméket AK a részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés 
hatálya alatt. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az ajánlattevőként szerződő fél az 
opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles. 
Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján 
létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes
ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem
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Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

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

: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle fagyasztott tengeri takarmány (ízeltlábúak, 
puhatestűek) beszerzése Előirányzott mennyiség: Különféle fagyasztott tengeri takarmány (ízeltlábúak, puhatestűek) Nyers királyrák 
farok 41/50 – 56 kg A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki 
leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - 
egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az 
esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a 
Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra 
vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6

Igen

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.

Nem

Igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók X igen nem Opciók ismertetése: 1. AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. 
pontjában, valamint a jelen felhívás II.2.11.) 2. alpontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 
40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a 
meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is. A 
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Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15800000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Különféle humán élelmiszerekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral 
azonos. 2. További opciós tételek: Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Fésű kagyló (Szt. Jakab kagyló) 10-20 % glazúr, 50-100 
g/db kg 56 Vénusz kagyló héjas kg 20 Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja 
magának a jogot, hogy a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban 
meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes 
ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket AK a részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az 
adásvételi szerződés hatálya alatt. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az 
ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján 
kalkulált áron köteles. Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen 
közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses 
feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle humán élelmiszerek Előirányzott mennyiség: 
Különféle humán élelmiszerek – 43 223,8 kg, 96 728 db, 2 043 liter Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség búzadara kg 304 
csemegepaprika (édes) kg 4 gyümölcstea (gyógytea) db 440 élesztő kg 140 gyümölcsíz kg 32 gyümölcslé l 464 citromlé (védőital) l 960
kakaó kg 4 keksz kg 1 056 kenyér kg 1 440 méz kg 400 mokkacukor kg 160 só kg 32 800 szörp l 10 tea (védőital) kg 40 tojás db 96 
000 zsemlemorzsa kg 1 040 rozskenyér kg 480 olaj (n.forgó) l 600 96 728 dbételecet 20 % l 5 bébiétel db 240 virágpor kg 12 búzacsíra
kg 96 corvitál kg 176 szójagranulátum kg 240 zabpehely kg 3 600 zabkorpa kg 12 kristálycukor (védőital) kg 960 korpás ht. keksz kg 
80 tápszer kg 48 babapiskóta kg 16 kókusz zsír kg 2 mogyoróvaj kg 2 befőtt (diabetikus) db 48 aszalt (áfonya) gyümölcs kg 31 hántolt 
tökmag kg 4 hántolt napraforgómag kg 4 kesúdió kg 8 pisztácia kg 8 mandula kg 8 diákcsemege kg 8 örölt fahéj kg 0,1 tökmagolaj l 
5,0 nagy tisztaságú étkezési zselatin kg 5,0 nagy tisztaságú étkezési zselatin kg 5,0 A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás és 
specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a 
dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a 
mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt 
az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK 
minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem 
értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem
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Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - TejtermékekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium: Igen

Nem

6

Igen

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.

Nem

Igen

AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-
os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a 
meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is. A 
plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral 
azonos. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár 
alapján kalkulált áron köteles. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Amennyiben a 
szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő 
szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes 
ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem
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Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15500000-3

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

: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges tej, tejtermék beszerzése Előirányzott mennyiség: Tej, 
tejtermék - 9 208 db, 128 liter, 5 347 kg Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség gyümölcs joghurt 125 g/doboz db 1 581 natur 
joghurt 150 g/doboz db 6 656 élőflórás joghurt 150 g/db db 48 krémtúró 90 g/db db 8 sajt (trappista) kg 1 331 túró (rögös) kg 3 952 
tejpor (zsíros) kg 64 kefir 150g/doboz db 915 tej (tehén) l 128 A teljes mennyiségre vonatkozó részletes leírás és specifikáció a KD 
részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban 
szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági 
körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 
141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai
, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós 
mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

6

Igen

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.

Nem

Igen
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

03222000-3

03221000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - Zöldség és gyümölcsII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-
os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a 
meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is. A 
plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral 
azonos. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár 
alapján kalkulált áron köteles. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Amennyiben a 
szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő 
szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes 
ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem

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

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges zöldség és gyümölcs beszerzése Előirányzott mennyiség: 
Zöldség és gyümölcs – 117 kg Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség madársaláta kg 25 eper kg 36 fodros kel kg 56 A teljes 
mennyiségre vonatkozó részletes leírás és specifikáció a KD részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás szerint. Ajánlatot a 
KDokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre 
lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és 
helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban 
meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező 
termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban AK nem értékeli. Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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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 fennállnak. 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 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ért.szemp: Kbt. 76.§(2) bek. a), a KDban meghat. szerint. Az értékelésre kerülő elem a telj. előirányzott mennyiségre és az opciós 
tételekre vonatkozó termékek nettó összára,mely vetítési alapként szolgál az ért.szempont tekintetében.A mennyiséget tartalmazó 
táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”,a teljes mennyiségben leírtak a szerz.telj. során 
irányadóak.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

6

Igen

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.

Nem

Igen

AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-
os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a 
meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is. A 
plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral 
azonos. Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár 
alapján kalkulált áron köteles. AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Amennyiben a 
szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő 
szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes 
ajánlattevő számára kötelező érvényű.

Nem

Nem
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Az alkalmassági feltétel igazolásának módja: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága igazolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása: AK által alkalmazni kívánt szerződést megerősítő biztosítékok: 
késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér az alábbiaknak megfelelően. Az Eladó köteles a Megrendelő (Vevő) 
által a KDokban (dokumentációban) meghatározott szállítási ütemterv betartására. A késedelmi kötbér mértéke: naptári napban 
meghatározott teljesítési határidő esetén a kötbéralap 1%-a/naptári nap. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma az Egyedi 
Megrendelés szerinti nettó díj 15 %-át nem haladhatja meg, de legalább 10.000 HUF Egyedi megrendelésenként. Minőségi kifogás 
esetén, amennyiben Vevő nem kéri a hibás teljesítés javítását, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %-, alapja az 
Egyedi Megrendelésben foglalt hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó ellenérték. Amennyiben Egyedi megrendelés vagy a 
keretszerződés olyan okból, amelyért az Eladó felelős meghiúsul, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A kötbér 
alapja a nettó havi Egyedi Megrendelésre eső díj. A kötbér mértéke: 20%, de minimum 20.000 HUF Egyedi Megrendelésenként. 
Amennyiben három Egyedi megrendelés is meghiúsul és a Vevő nem tudja kimenteni magát, a Vevő jogosult felmondani a 
keretszerződést. Amennyiben a teljes keretszerződés meghiúsul a szerződés 8.2. pontja szerint, meghiúsulási köbér mértéke a 
keretszerződés keretében Vevő által vállalt teljes mennyiség lehívására vetített ellenérték 20%.-a. Ebben az esetben az Opciós Jog díja 
nem számít bele a meghiúsulási kötbér alapjába.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. III.1.3. pont folytatása Több,azonos tárgyú ref. köv.t 
tartalmazó részre történő ajánlattétel esetén az egyes ref. érték köv.ek nem adódnak össze, ATnek elegendő a legmagasabb ref. 
értékre vonatkozó referenciával rendelkeznie, azonban az adott tárgyú ref. meglétét minden részben igazolni kell, amely részre AT 
ajánlatot nyújt be. Az előírt alk.köv.y több, az előírt feltételeknek mindenben megfelelő szerz.sel is igazolható. Közös ajánlattevők: A 
Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve 
ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 
egy felel meg. Kapacitást biztosító szervezetek: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésében foglaltak szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság 
igazolásához igénybe vett más szervezet részéről aKbt. 6. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratnak – a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – 
tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Korm. r. 3.§ (3) 
bekezésének megfelelően ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. 
A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról 
szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. AK 
hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti
eljárásban 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 szerződésteljesítéséhez 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 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. AK 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) bekezdés b) pont].
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NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M1) Az AT a szerz. teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik 1. rész az elj.megind.hird. feladásától visszafelé számított 3 évből 
legalább 1 db, a kb.tárgyára (különf.tápok emlősök részére szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. 
referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább a 900 kg-ot. 2. rész az elj.megind.hird. felad. vissz.szám. 3
évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különf.tápok madarak részére szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. 
referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább a 2 300 kg-ot. 3. rész az elj.megind.hird. felad. vissz.szám 
3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különf.tápok madarak részére szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen 
telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább a 700 kg-ot. 4. rész az elj.megind.hird. felad. 
vissz.szám 3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különf.tápok madarak részére szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében 
szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább az 500 kg-ot. 5. rész az elj.megind.hird.
elad. vissz.szám 3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különf.tápok madarak részére szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében 
szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább az 5000 kg-ot. 6. rész az 
elj.megind.hird. felad. vissz.szám. 3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különf.tápok tengeri állatok részére szállítása/adás-vétele) 
vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább a 6 kg-ot 
vagy 6 litert. 7. rész az elj.megind.hird. felad. vissz.szám.3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különf.tápok emlősök részére szállítása/
adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. 
legalább a 48 kg-ot. 8. rész az elj.megind.hird. feladásától visszafelé számított 3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különféle egyéb 
tápok szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. 
elérte össz. legalább a 17 kg-ot/6 litert/1 100 db-ot. 9. rész az elj.megind.hird. feladásától visszafelé számított 3 évből legalább 1 db, a 
kb.tárgyára (különféle fagyasztott tengeri takarmányok szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. 
referenciával és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább a 42 kg-ot. 10. rész az elj.megind.hird. feladásától 
visszafelé számított 3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (különféle humán élelmiszerek szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. 
keretében szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább a 32.000 kg-ot/1.400 liter/
70.000 db-ot. 11. rész az elj.megind.hird. feladásától visszafelé számított 3 évből legalább 1 db, a kb.tárgyára (tej, tejtermék szállítása/
adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. 
legalább a 4000 kg-ot/90 liter/6.900 db-ot. 12. rész az elj.megind.hird. feladásától visszafelé számított 3 évből legalább 1 db, a 
kb.tárgyára (különféle zöldség és gyümölcs szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerz. keretében szerz.szerűen telj. referenciával, és ezen
szerz. alapján a szállított menny. elérte össz. legalább a 80 kg-ot. Több,azonos tárgyú ref. köv.t tartalmazó részre történő ajánlattétel 
esetén az egyes ref. érték köv.ek nem adódnak össze, ATnek elegendő a legmagasabb ref. értékre vonatkozó referenciával 
rendelkeznie, azonban az adott tárgyú ref. meglétét minden részben igazolni kell, amely részre AT ajánlatot nyújt be. Az előírt 
alk.köv.y több, az előírt feltételeknek mindenben megfelelő szerz.sel is igazolható. Folyt: III.1.2. pontban

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

feladásától visszafelé számított három évben végzett, legjelentősebb értékesítésekre vonatkozó referencia/referenciák 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 2. § (5) bekezdése 
alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései 
szerintinyilatkozatot 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: 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 nyújtsa 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. M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, és a 23.§ figyelembe vételével: 
igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés időtartama (
kezdő és befejező időpont is, év hónap nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége, az értékesítésre irányuló 
referencia tárgya, a szállított mennyiség, 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.

Nem

Nem
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

AK a tárgyhónapban ténylegesen teljesített összes, az AT által a minőségi vagy egyéb kifogással nem érintett termékértékesítésekről, 
valamint adott esetben a hibásteljesítés miatti kötbérrel levont összegről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjától jogosult számlát 
kiállítani. Felek tárgyhónapnak azt a naptári hónapot tekintik, amelyre az elszámolás vonatkozik. Az időszakonkénti elszámolás miatt 
Felek a számla teljesítési időpontjának meghatározására vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§
-ában foglaltakat tekintik irányadónak. AK az AT számláját a számla kiállításának napjától számított 30 napon átutalással fizeti ki a Ptk
. 6:130.§ (1)-(2) bek. alapján, Kbt. 135.§ (1),(5),(6) bek. szerint. Folyt.III.1.2. pont

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Igen

2019.11.22. napján a Fővárosi Állat-és Növénykert (továbbiakban FÁNK) 21 részben különböző takarmányok 
beszerzése tárgyban közbeszerzési eljárást indított, melynek 8., 11., 12., 13., 14., valamint 15. része 
eredménytelenséggel zárult, így nem került sor szerződéskötésre. Az állatállományhoz és annak 
szükségleteihez igazodva a szükséges takarmányok köre mindeközben folyamatosan bővül, továbbá az 
eredménytelen részek keretein belül felmerülő tételek beszerzése az állatok takarmányozásának céljával 
állatvédelmi szempontból elengedhetetlen és elsőbbséget élvez.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Ajánlat részletes formai követelményeit és az ajánlatban benyújtandó iratok körét az egyéb KDok tartalmazzák. 2. AK kizárja a Kbt
.35.§(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 3. Az EKR használatához 
az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 4. A IV.2.6. ponthoz: AK 1 hónapon 30 napot ért. 5. Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan 
szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalom-meghatározását a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. Az ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatot köteles 
tenni az ajánlatában az AKnél alkalmazandó belső utasítás szerint. 6. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg (M.1.) 7. A Kbt. 39.§ (1) bekezdése szerint az AK az egyéb 
KDokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. 8. AK a 
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárás keretében nem alkalmazza. 9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

2020. decemberA további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

AK bontás során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3), a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését alkalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

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

Dátum:

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Nem

2020.05.06 11:00

HU

2020.05.06 13:00

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000334712020

Igen

Igen

Igen

Nem
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.04.20

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben 
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton 
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A § (1)-(6) bekezdései vonatkoznak. AK valamennyi értesítést (így 
különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. AK felhívja 
ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy AK nem vállal felelősséget azért, 
amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. 10. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.
56. § szerint. 11. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. 12. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 13. Az AK alkalmazza a Kbt. 131. § 
(4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése alapján a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelöli. 14. Az ajánlati felhívás és a KDok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. A 
felhívásban és a KDokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek 
rendelkezései az irányadóak. 15. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Erdei Gábor, lajstromszáma: 
01061 (info@kozbesztender.hu)

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
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