
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt FeIe1sségu Társaság 

2019. évi közbeszerzési terve 

A közbeszerzés tárgya Mennyisége 
(db) 

CPV 
szerinti 
száma 

Irányadó 
eljárási rend 

Tervezett 
eljárástIpus 

Id6beh ütemezés El6zetes 
összesItett 
tájékortató 

közzétételére sor 
kerül-e 

Szolgáltatási kategória 

,,Az Agrinnarketing Centrum 
Nonprofit Kft. méz fogyasztás 
ösztönz6 kampányához es 
Országos MezógazdasIgi és 
Elelmiszeripari KiállItás és 
Vásár (OMEK) szervezésével 
és lebonyoliuisával osszefuggó 
tevekenysegehez kapcsolódó 
marketing- és kommunilthciós 
feladatok ellátása" 

1 79342200-5 

79822500-7 

79416Q 3 

79821O5 

unios 
nyilt 

eljárás 

2015. evi 
CXLIII. 

törvény 81. 
szerinti nyilt 

eljárás 

E1jrás 
megindItásának 

idópontja: 2019. I. 
negyedév 

Szerzódés 
teljesItésének 

várható idópontja 
vagy a szerzódés 

id&artama: 
2019. ev 

nem Reklmtervezési és - 
szervezési szolg1tatások 

Grafikai tervezési 
szolg1tatások Public 

relations szolgáltatások 

Nyomdai kivitelezési 
szolgáltatinok 

,,Az Agrrmarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt 
Fe1el6sségü Társaság ,,Kapj 
rá!" elnevezésü, halfogyaszthst 
nepszerüsIto kampányához 
kapcsolódó kommunikációs 
feladatok ellátása" 

1 79342200-5 

79822500-7 

- 79416000 3 

79821000-5 

92112000-9 

uniós, nyIlt 
eljárás 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 81. 
szerinti nyItt 

eljárás 

Bljárás 
megindItásának 

id3pontja: 2019. I. 
negyedév 

Szerz6dés 
teijesitésének 

várható idópontja 
vagy a szerzôdés 

idótartama: 2019. év 

nem Reklámtervezési és - 
szervezési szo1gJtatások 

Grafikai tervezési 
szolgáltatIsok Public 

relations szolgáltatások 

Nyomdai Idvitelezési 
szolgáltatások 

,,Az Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt Felel6sségi 
Társaság részére a Németország, 
Köln helyszmnen, 2019. október 5-9. 
napja között megrendezésre kerüló 
ANUGA kiMlItáson, 6 db, 
rendszertery alapján kial2kItott 
standot felöleló rendezvény teljes 
kör6 kivitelezése és üzemeltetése" 

1 79956000-0 nemzeti Kbt. 
113. § szerinti 

eljirás 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 113. 
szerinti eljárás 

Eljárás 
megindItáinnak 

idópontja: 2019. I. 
negyedév 

nem Vásir- és 
kiillItásszervezési 

szolgáltatások 
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„Axnszterdam, Hollandia helyszInen, 
2019. május 21-22. napja között 
megrendezésre kerüló PUL 
kiállItáson, I db rendszertery alapján 
kialakItott standot felöleló 
rendezvény teijes körü kivitelezése, 
üzemeltetése, bontása.” 

1 79956000-0 nemzeti Kbt. 
113. § szerinti 

e1jrás 

2015. évi 
CXLIII. 

torvény 113. § 
szerinti el;aras 

Eljárás 
megindItásának 

idópontja: 2019. I. 
negyedév 

nem Wsár- és 
kiállItásszervezési 

szo)gáltatisok 

,,Az Agrármarkeling Centrum 
Nonprofit Korlátolt Fe1e1ósségi 
Társaság részére a 2019. évi 
POLAGRA FOOD elnevezésü 
külföldi, agrár-élelmiszer jellegfi 
kiállItáson magyar kozosségi standot 
felöleló rendezvény teijes körü 
megvalósItása vállalkozási szerz6dés 
keretében" 

1 79956000-0 nemzeti Kbt. 
113. szerinti 

eljárás 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 113. 
szerinti eljárás 

Eljárás 
megindItásának 

idópontja: 2019. I. 
negyedév 

nem Vásár- és 
ki11Itásszervezési 

szo1g1tatások 

,,Az Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Kor1tolt Felelósségü 
Társasg részére a 2019. évi Ujvidéki 
Mezógazdasági Vásár elnevezésü 
külföldi, agrár-élelmiszer jellegi.i 
kiállIthson magyar kozosségi standot 
felöleló rendezvény teijes köri 
megvalósItása vállalkozási szerz6dés 
keretében" 

1 79956000-0 nemzeti Kbt, 
113. szennti 

e1jrás 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 113. § 
szerinii eljárás 

Eljárás 
megindItásának 

idópontja: 2019. I. 
negyedév 

nein Vásár- és 
ki11Itüszer'rezési 

szolgaltatások 

,,A 79. Országos Mezögazdasági 
es E1eImiszeriañ Kiállftás és 
Vásáron (OMEK) standok 
tervezése, épftése, üzemeltetése 
és bontása 6 részben 

1. rész: A 79. OMEK lcistermelöi 
és egyéb standok, szfnpad 
tervezése, épitése, 
üzemeltetése és bontása 

2. rész: A 79. OMEK állattartó 
és bemutató helyemek 
tervezése, épftése, 
üzemeketése és bontsa, az 

1 79956000-0 uniós nyilt 
e1jrás 

2015. évi 
CXLIII. 

törvény 81. 
szerinii nyilt 

eljárás 

Eljárás 
megindItásinak 

idópontja: 2019. II. 
negyedév 

Szerzódés 
teijesItésének 

várható idóponqa 
vagy a szerzodes 
id5tartama: 2019. 

szeptember 

nem Kiállitás szervezési 
szo1g1tatás 



ndré eter 
ugyvezetó 

állatbemutató és a 
kapcsolódó programok 
megszervezése 

3.  rész: A 79. OMEK 
Agrárininisztérium 
standjainak tervezése, 
épItése, fizemeltetése és 
bontása 

4.  rész: A 79. OMEK 
,,Elinénygazdasag — a jovö 
gazdálkodoi" projekt 
terveZése, megvalósitása, 
uzemeltetése, bontása és a 
kapcsolódó programok 
megszervezése 

5.  rész: A 79. OMEK faházainak 
tervezése, épltdse, 
üzemeltetése és bontása 

6.  rész: A 79. OMEK kertészeti 
bemutató tervezdse, épltése, 
uzemeltetése, bontása és a 
kapcsolódó programok 
megszervezése" 

Budapest, 2019. május 20. 

I  Uj beszerzési igényként merült fel. 
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