
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korktolt Felelösségu Társaság 
2018. évi közbeszerzési terve 

(3. számü módosftással egyseges szerkezetben) 

A közbeszerzés tárgya Mennyisege 
(db) 

CPV 
szerinti 
száma 

Irányadó 
eljárási rend 

Tervezett 
eljárástlpus 

Id6beli ütemezés Elözetes 
összesltett 
tájékortató 

közzétételére sor 
kerül-e 

Szolgáltatási kategoria 

Kommunikciós és promóciós 
kampány a halfogyaszths 
nepszer6sItesere (Kapj rá!)" 
elnevezésü, MAHOP-5.3.2.- 
2016-2017-00001 azonosItó 
számü projekt keretében 
piackutatás elvégzése illetóleg 
marketing programtery 
elkészItése két ajánlati részben 

1 79314000-8 
71241000-9 

nemzeti nylit 
eljárás 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) 

szerinti 
nemzeti nyilt 

Eljárás 
megindftásinak 

id6pontja: 2018. II. 
negyedév 

Szetz6dés 
teljesIrésének 

virható id6pontja: 
2018. szeptember 

kozepe 

nem MegvalósIthatósági 
tanu1niny 

MegvalósIthatósági 
tanu1mny, tanácsadó 
szo1g.1tatás, elemzés 

DIsznovény ágazati tanulmány 
elkészItése 

1 71241000-9 nemzeti nyfit 
eljárás 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) 

szerinti 
nemzeti nyilt 

El/iris 
megindIrisinak 
idóp oat/a: 2018. 
III. negyedev 

Szerzêdés 
tel/esirésének 

virható id6pont/a: 
2018. IV negyedév- 

nem MegvalósIthatósági 
tanulmány, tanácsadó 
szolgáltaths, elemzés 

MAHOP-5.3.2-2016-2017- 
00001 projekt megva1ósItshoz 
kapcsolódó kóstoltató 
roadshow megvalósIthsa Kapj 
r! foodtruck kialakitásával és 
üzemeltetésével 

I tervezés 
alatt 

unios, nyilt 
el/iris 

nemzeti nyilt El/iris 
meginditisinak 

idôp oat/a: 2018. II. 
negyedév 

Szerz6dés 
tel/eslrésének 

virható id5pont/a 
vagy a szerz5dés 

idótartama: 
Kezdés: 2018.111. 

negyedév I 

nem pontos meghathozás 
tervezés alatt 



Befejezés: 2019. IL 
negyedév 

,,Az Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt 
Felel6sségñ Társaság ,,Ipj 

halfogyasztást 
nepszerC1s1t6 marketing 
kampnya keretében a 
kommunikációs tevekenysegek 
megvalósItása" 

1 79342200-5 

79822500-7 

79416000-3 

79821000-5 

92112000-9 

uniós, nyilt 
eljáitis 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 81. § 
szerinti nylit 

eljárás 

Eljárás 
megindItásának 

idópontja: 2018. II. 
negyedév 

Szerzódés 
teljesItésének várható 

idópontja vagy a 
szerzódés 

idótartama: 
Kezdés: 2018.07.01. 
/ Befejezés:2019. 

01.31. 

nern Reklámtervezési és - 
szervezési szolgáltatások 

Grafiki tervezési 
szolg.1tatások Public 

relations szolgáltatások 

Nyomdai kirite1ezési 
szolgáltatások 

Mozifilm- és 
videofi1mgyrtással 

kapcsolatos 
szolgáltatások 

,,Az Agrarmarketing 
Centrum Nonprofit 
Koriltoir Fdelósségzi 
Tirsasag részére a 2018. évi 
SL4L Pirizs kiiliItás Inagyar 
kozosségi stand/nina/c 
megvaiósItása váliaikozási 
szerz6dés keretében" 

1 79956000-0 nyult 
eljárás 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 113. 
(1) bekezdés 
szerinti nyilt 

el/árás 

Eljáris 
megindftisanak 

idóponrja: 2018. II. 
negyedév 

Szerz5dés 
teijesItésének 

várható idêpontja 
vagy a szerz6dés 

id6rartama: 
Kezdés: 2018.07.01. 
/Befejezés: 2019. 

01.31. 

igen Vásix-és 
kiállftisszervezési 
szoigiJtatisok 

Budapest, 2018. mãjus 31. 
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