
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Fe1e1össégiI Tarsasag 
2018. évi közbeszerzési terve 

(5. szánui módosftással egységes szerkezetben) 

A közbeszerzés tárgya Mennyisége 
(db) 

CPV 
szerinti 
száma 

Irányadó 
eljárási rend 

Tervezett 
eljárástlpus 

Idöbeli ütemezés Elözetes 
összesltett 
tájékortató 

közzétételére sor 
kerül-e 

Szolgáltatási kategoria 

Kommunikációs és promóciós 
kampny a ha1fogyaszts 
népszerüsItésére Kapj ra!)" 
elnevezésü, MAI-IOP-5.3.2.- 
2016-2017-00001 azonosItó 
számá pro jekt keretében 
piackutatás elvégzése illetóleg 
marketing programtery 
elkészItése két ajnlati részben 

1 79314000-8 
71241 000-9 

nemzeti nylit 
eljrs 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) 

szerinti 
nemzeti nyilt 

Eljárás 
megindItás.nak 

id6pontja: 2018. II. 
negyedév 

Szerz6dés 
teijesItésének várható 

idópontja: 2018. 
szeptember közepe 

neni MegvalósIthatóságt 
tanulmány 

MegvalósIthatósági 
tanu1mny, tanácsadó 
szo1g1tats, elemzés 

DIsznövény ágazati tanulmány 
elkészItése 

1 71241000-9 nemzeti nyilt 
eljárás 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) 

szerinli 
nemzeti nyilt 

Eljárás 
megindItásának 

id6pontja: 2018. III. 
negyedév 

Szerzödés 
teljesItésének várható 
idópontja: 2018. W. 

negyedév 

nem MegvalósIthatósági 
tanulmány, tancsadó 
szolgá1tat.s, elenizés 

,,Az Agrármarkeling Centrum 
Nonprofit Korlátolt 
Felel6sségil Társaság ,,Kapj 
rá!" halfogyasztást 
nepszerilsItó marketing 
kanip.nya keretében a 
kommunikációs tevékenysegek 
megvalósItása" 

1 79342200-5 

79822500-7 

1 000 794 6 3 

79821000-5 

92112000-9 

uniós, nyfit 
eljárás 

2015. évi 
CXLIII. 

torvény 81. § 
szerinti nylit 

eljárñ 

Eljárás 
megindIthsának 

idóponija: 2018. II. 
negyedév 

Szerz6dés 
teljesItésének várható 

idópontja vagy a 
szerzódés 

id6tartama: 
Kezdés: 2018.07.01. 
/ Befejezés: 2019. 

01.31. 

nem Reklámtervezési és - 
szervezési szolgáltatások 

Grafikai tervezési 
szolgáltathsok Public 

relations szolgáltathsok 

Nyomdai kivitelezési 
szolgáltatások 

Mozifllm- és 
videofihingyIrtással 



kapcsolatos 
szo1g1tatãsok 

,,Az Agrárinarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt 
Felelósségü Társaság részére a 
2018. évi SIAL Párizs ki11Itás 
magyar kozosségi standjainak 
megvalósItása v11a1kozási 
szerzódés keretében" 

1 79956000-0 nyilt 
eljárás 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 113. § 
(1) bekezdés 
szerinti nyfit 

eljárás 

E1j.rás 
meginditásának 

idôpontja: 2018. II. 
negyedév 

Szerz6dés 
teljesItésének vãrható 

idôpontja vagy a 
szerz6dés 

id6tartama: 
Kezdés: 2018.07.01. 
/ Befejezés: 2019. 

01.31. 

igen Vsár-és 
ki11itásszervezési 
szo1g1tatások 

,,A ,,Kommunikációs és 
promóciós kampny a 
halfogyasztás nepszerasItesere 
(Kapj rá!)" elnevezésil, 
MAHOP-5.3.2.-2016-2017- 
00001 azonosItó szinü 
pro jekt keretében 
halfogyasztást elósegItó, mobil 
eszközökön mikäd6 
ismeretterjeszt6 játék és 
allcaimazás fejlesztése" 

1 2000000-5 

2212517-6 

- 2262000 9 

uaiós, 
nylit 
e1jrás 

2015. évi 
CXLIII. 
törvény 81. § 
szerintl nyfit 
eljárãs 

Eljárás 
megindItásának 

id6pontja: 2018. III. 
negyedév 

Szerz6dés 
teljesItésének vrható 

idc5pontja vagy a 
szerzôdés 

id&artama: 
Kezdés: 2018.09.01. 
/ Befejezés: 2023. 

06.30. 

nem IT szo1g1tatások 

,,A ,,Kommunikációs és 
promóciós kampny a 
ha1fogyaszts nepszerisItesere 
(Kapj ri!)" e1nevezés, 
MAHOP-5.3.2-2016-2017-
00001 azonosItó számü 
projekt keretében az édesvIzi 
halakat, valamint akvakultára 
termékeket bemutató és a 

1 :ervezés alatt nemzeti 
nyIlt 

eljárás 

nemzeti nyilt Eljãrás 
megindItásának 

idópontja: 2018. III. 
negyedév 

Szerz6dés 
teljesItésének várható 

id6pontja vagy a 

nem pontos 
meghatározás 
tervezés alatt 



halfogyasztást nepszercisIto 
ki1litási megjelenés 
megtervezése és megvalósItása 
belföldi kiemelt 
rendezvényeken 2018. 
november - 2020. december 
id6szakban" 

szerzódés 
idótartama: 

Keadés: 2018.111. 
negyedév / 

Befejezés: 2020. IV. 
negyedév 

,,Az Agrrmarketing Centrum 
Nonprofit Kft. közosségi 
standjainak kivitelezése a 
China International Import 
Expo kthllItáson"1  

1 45212310-2 nemzeti 
nylit 

e1jrs 

2015. évi 
CXLIII. 
törvény 
Harmadik 
rész, 115. § 
szerinti nyIlt 

Eljárás 
megindItásának 

id6pontja: 2018. III. 
negyedév 

Szerz6dés 
teljesItésének várható 

idópontja vagy a 
szerzódés 

id6tartama: 
Kezdés: 2018.IV. 

negyedév / 
Befejezés: 2018. IV. 

negyedév 

nem 

Budapest, 2018. augusztus 28. 

 

ndré Peter 
ügyvezetó 

1 A módosItás mdoka: üj beszerzési igény. 
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