Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Fe1e1össégii Társasag
2018. évi közbeszerzési terve
(6. számá módosftással egységes szerkezetben)
A közbeszerzés tárgya

Mennyisége
(db)

CPV
szerinti
száma

Irányadó
eljárâsi rend

Tervezett
eljárástfpus

Idöbeli fltemezés

Kominunikkiós és promóciós
kampány a halfogyasztás
népszeriisItésére (Kapj raT)"
elnevezés6, MAHOP-5.3.2.2016-2017-00001 azonosItó
számü pro jekt keretében
piackutatás elvégzése ffletóleg
marketing
programtery
clkészItése két ajánlati részben

1

79314000-8
71241000-9

nemzeti nyilt
eljánis

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
szerinti
nemzeti nyIlt

E1jrás
megindItsának
id6pontja: 2018. II.
negyedév

DIsznovény agazati tanulmány
elkészItése

1

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
szerinti
nemzeti nyilt

Szerzódés
teljesItésének
várható idópontja:
2018. szeptember
közepe
Eljaras
meginditasanak
idópontja: 2018. III.
uegyedév

,,Az Agiitmaxketing Centrum
Korlatolt
Nonprofit
Felelósségii TIrsaság ,,Kapj
haJfogyasztást
ráT'
nepszerüsItó
marketing
kampinya
keretében
a
kommunikációs
tevékenységek megvalósItása"

1

7 1241000-9

79342200-5
79822500-7
79416000-3
79821000-5
92112000-9

nemzeti nyilt
eljárIs

uniós, nyilt
elj.rás

2015. évi
CXLIII.
torcrény 81. §
szerinti nyilt
eljárás

Szerz6dés
teljesItésének
várható id6pontja:
2018. IV. negyedév
E1j.rás
meginditasanak
id6pontja: 2018. II.
negyedév
Szerz6dés
teijesItésének
várható idópontja
vagy a szerzódés

Elözetes
összesltett
tájékortató
kôzzétételére sor
kerül-e
nem

Szolgáltatási kategoria

nem

MegvalósIthatósagi
tanulmány, tanácsadó
szolgáltatás, elemzés

nem

Reklamtervezési es szervezési szolgáltatasok

Megvalósithatósági
tanu1mny
MegvalósIthatósági
tanulmány, tanácsadó
szolgáltatás, elemzés

Grafikai tervezési
szolgáltatások Public
relations szolgáltatasok
Nyomdai kivitelezési
szolgaltatasok
1

id6tartama: 2018.
IV. negyedév
Kezdés: 2018.07.01.
/ Befejezés: 2019.
01.31.
Agrármarketing Centruni
Nonprofit
Korlátolt
Felel6sségii Txsaság részére a
2018. évi SIAL Pnzs kiállitis
magyar kozosségi standjainak
megvalósIthsa
vállalkozási
szerzódés keretében"

1

,,A ,,Kommunilthciós és
promóciós kampány a
halfogyasztás népszerIsItésére
(Kapj rã!)" e1nevezés,
MAHOP-5.3.2.-2016-201700001 azonosItó számü
projekt keretében
halfogyasztást eli5seg1t6,
mobil eszközökön mköd6
isineretterjesztó játék és
alkalmazás fejlesztése"

1

,,A ,,Kommunikációs és
promóciós kampány a
halfogyasztás népszetüsItesere
(Kapj rá!)" elnevezésti,
MAHOP-5.3.2-2016-201700001 azonosItó szimü

1

,,Az

79956000-0

2000000-5
2212517-6

nyilt
eljirás

uniós,
nyilt
eljárás

2262000-9

2015. évi
CXLIII.
torvény 113. §
(1) bekezdés
szerinti nyllt
eljárás

2015. évi
CXLIII.
törvény 81. §
szennti nyfit
eljáxás

Moziflim- és
videofi1mgyrtssa1
kapcsolatos
szo1g1tatIsok

E1j.rás
megindItsanak
idpontja: 2018. IL
negyedév

igen

Vásár-és
kiilhItásszervezési
szoIghatIsok

Szcrz6dés
teljesItésének
várható idópontja
vagy a szerz6dés
idótartama:
Kezdés: 2018.07.01.
/ Befejezés: 2019.
01.31.
Eljárás
megindItsának
id6pontja: 2018. III.
negyedév

ricin

IT szo1g1tatsok

Szerzódés
teijesItésének
várható idc5pontja
vagy a szerz5dés
idótartama:
Kezdés: 2018.09.01.
/ Befejezés: 2023.
06.30.
tcrvezés alatt

nemzeti
nyilt
etjárás

nemzeti nyilt

Eljárás
megindItásanak
idópontja: 2018. III.
negyedév

nem

Vsár-és
ki1litásszercrezési
szolgáltatások

2

pro jekt keretében az édesvIzi
halakat, valamint akvaku1tira
termékeket bemutató és a
halfogyasztht nepszerüs1t6
kiillitási megjelenés
megtervezése és
megva1ósItsa belfökli kiemelt
rendezvényeken 2018.
november - 2020. december
idószakban"
,,Az Agrrmarketing Centrurn
Nonprofit Kft. kozosségi
standjainak kivitelezése a
China International Import
Expo kiil1Itison"

Berlin
,,Nemetország,
helyszinen, 2019. január 18-27.
napja között megrendezésre
kerü1
1GW (Internationale
Grime Woche Berlin) kiãllltáson,
1 db stand teijes körfi kivitelezése
és uzemeltetése az átadott
Rendszertery alapján."

1

Szerzôdés
teljesItésének
várható idc5pontja
vagy a szerzódés
idótartama:
Kezdés: 2018.111.
negyedév /
Befejezés: 2020. IV.
negyedév
1

1

45212310-2

45212310-2

nemzeti
nyilt
e1jrás

nemzeti
nyflt
eljárás

2015. évi
CXLIII.
torvény
Harmadik
rész, 115. §
szerinti nylit

2015. évi
CXLIII.
törvény
Harmadik
rész, 115.
szerinti nyfit

E1járs
megindinsának
idópontja: 2018. III.
negyedév
Szerzódés
teljesItésének
vuxható idópontja
vagy a szerzódés
id6tartaina:
Kezdés: 2018.IV.
negyedév /
Befejezés: 2018. IV.
negyedév
Eljárás
megindltásának
idöpontja: 2018.
IV. negyedev

nem

Kiillitásokkal
kapcsolatos
épuletek
kivitelezése

nem

Kiállftásokkal
kapcsolatos
épületek
kivitelezése

Szerzödés
teijesitésének
várható id6pontja
vagy a szerzódés
id6tartama:
2019. I. negyedév -

Üj beszerzési igényként merült fel.
3

„Oroszország, Moszkva

1

45212310-2

helyszfnen 2019. február 11-

15. napja közôtt
megrendezésre kerülö
Prodexpo kiállltásoa I db
stand teljes köru
kivitelezése és
uzemeketése az átadott
rendszertery alapján”
ép1tési beruházás Icbt.
eljárás"2
,,Nemetorszagban 3 helyszfnen
kiállItási stand teijes körii
kivitelezése és üzemeltetése"

1. rész:
,,Németország,
Berlin helyszfnen 2019.
februr 06-08. napia
között megrendezésre
Fruit
Logistica
kiállitáson 1db stand
teljes körü Idvitelezése
és üzeineltetése az

átadott
alapján"

nemzeti
nyfit

eljárás

1

45212310-2

nemzeii
nyfit
eljárás

2015. évi
CXLIII.

törvény
Harmadik
rész, 115. §
szerrnti nyfit

2015. évi
CXLIII.
törvény
Hannadik
rész, 115. S
szerinti nyfit

Eljáths
megindftásának
idöpontja: 2018.
IV. negyedév

nem

KiállItásokkal
kapcsolatos
épflletek
kivitelezése

nem

Kiállltásokkal
kapcsolatos

Szerzdés
teljesftésének

várható idôpontja
vagy a szerzödés
idötartama:
2019. I. negyedév
Eljárás
megindltásának
idöpontja: 2018.
IV. negyedév

épületek
kivitelezése

Szerzödés
teljesftésének
várható idöpontja
vagy a szerzödés
id&artama:
2019. I. negyedév

rendszertery

2. rész:
,,Nemetorszag,
Nürnberg
helyszfnen
2019. február 13-16. napja
között niegrendezésre
keriilö
Biofach
kiállftáson 1 db stand
teijes körii kivitelezése
és üzemeltetése az

2

Uj 1)eszerzési igénykérit merült id.
4

átadott
alapján"

rendszertery

3. rész:
,,Németorszg,
Düsseldorf helyszfnen
2019. mircus 17-19.
napja
között
megrendezésre kerülö
ProWein
Spirit
kiállltáson I db stand
teljes körii kivitelezése
és üzemeltetése az
átadou
Rendszertery
alapjân."3
,Japán, Tokió helyszlnen
2019. mércius 05-08. napja
között megrendezésre
kerülö Foodex kiállltáson 1
db stand teljes körü
kivitelezése és
üzemeltetése az átadott
rendszertery alapján"4

1

,,Az Agránnarketing
Centrum Nonprofit
Korlátolt Felelösségii
Társaság részére integralt
reldámugynolcsegi, online
ugynökségi, PRugynokségi, graflkai
tervezési, gyártási és
médiaugynökségi feladatok
ellátása 2019. I. félévében"5

1

45212310-2

79342200-5
79822500-7
79416000-3
79821000-5

nemzeti
nyilt
eljárás

uniós
nyflt
eljIrás

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

2015. évi
CXLIII.
törvény 81. §
szerinti nyfit
eljárás

Eljárás
megindItásának
idöpontja: 2018.
IV. negyedév
Szerzödés
teijesltésének
várható idöpontja
vagy a szerz6dés
id&artama:
2019. I. negyedév
Eljárãs
megindltisának
idöpontja: 2018. II.
negyedév
Szerzödés
teljesftésének
várható idöpontja
vagy a szerz6dés
id&artama:

nem

nem

Kiállltásokkal
kapcsolatos
épületek
kivitelezése

Reklámtervezési és szervezési
szolgákatások
Grafikai tervezési
szolgiltathsok Public
relations
szolgáltatások

Uj beszerzési igényként merült feL
Uj beszerzési igenyként merült feL
5 Uj beszerzési igényként merült feL
D

2019. I. félév

Nyomdai kivitelezési
szolgáltatások

Budapest, 2019. november 29.

Ondré Peter
ugyvezet6
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6

