Az Agr'ármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelössegii Társasg
2019. évi közbeszerzési terve
2. számá módositâssal egységes szerkezetben
A közbeszerzés tárgya

Mennyisége
(db)

,,Az Agrármarketing Centrum
Nonprofit Kft. méz fogyasztás
ösztönzó kampányához és az
Országos Mezógazdasági és
Elelmiszeripari Ki11Itás és
Vásár (OMEK) szervezésével
és lebonyolitásaval osszefügg6
tevekenysegehez kapcsolódó
marketing- és kommunikciós
feladatok ellátása"

1

,,Az Agrármarketing Centrum
Nonprofit
Korlátolt
Felel6sség1 Társaság ,ypj
th!" elnevezésü, halfogyasztást
nepszerCisIt6 kampányához
kapcsolódó kommunikációs
feladatok ellátása"

1

CPV
szerinu
száma
79342200-5
79822500-7

Irányadó
eljarási rend

Tervezett
eljárástfpus

Id&bei ütemezés

uniós
nyuit
eljárás

2015. évi
CXLIII.
torvény 81.
szennti nyuit
eljárás

Eljrás
meginditásnak
idópontja: 2019. I.
negyedév

79416000-3
79821000-5

79342200-5
79822500-7

unios, nyflt
eljárás

79416000-3
79821000-5

2015. évi
CXLIII.
torveny 81. §
szerinti nyIlt
eljrás

1

79956000-0

nemzeti Kbt.
113. § szerinti
eljárs

2015. évi
CXLIII.
törvény 113.
szerinti eljárás

Eljárás
megindItásának
id6pontja: 2019. I.
negyedév

Szolgáltatási kategoria

Reklámtervezési és szervezési szolgiltatások
Grafikai tervezési
szolgáltatisok Public
relations szolg1tatások
Nyomdai kivitelezési
szolguitatások

nem

Reklánitervezési és szervezési szolgi1tatisok
Grafikai tervezési
szolgáltatisok Public
relations szolgáltatások

Szerz6dés
teljesItésének
várható idópontja
vagy a szerzódés
iddtartama: 2019. év

92112000-9

,,Az Agrármarketing Centrum
Nonprofit Korlétolt Felel6sségi3
Társaság részére a Nemetorszag,
Köln helyszInen, 2019. október 5-9.
napja között megrendezésre kerü16
ANUGA kiállitáson, 6 db,
rendszertery alapján kialakItott
standot felöleló rendezvény teijes
körii kivitelezése és uzemeltetése"

Szerzódés
teljesItésének
várható id6pontja
vagy a szerz6dés
id&artama:
2019. ev
Eljárás
megindItásának
idópontja: 2019. I.
negyedév

Eliizetes
összesltett
tájékortató
közzétételére sor
kerül-e
nem

Nyomdai kivitelezési
szolgltatások
rlcrn

Vásir- és
kiállItásszervezési
szo1gltatások

I

„Aniszterdam, Hollandia helyszmnen,
2019. május 21-22. napja között
PLMA
kerüló
megrendezésre
ki.11Itáson, 1 db rendszertery alapján
kialakItott
standot
felöleló
rendezvény teijes köri kivitelezése,
üzemeltetése, bontsa.”
,,Az Agránnarketing Centrum
Nonprofit Korlátolt Fe1eI6sségi
Társaság részére a 2019. évi
POLAGRA FOOD elnevezésii
külföldi, agrár-élelmiszer jellegü
ki.11Itáson magyar kozosségi standot
felöleló rendezvény teijes körü
megvalósItása vállalkozási szerzódés
keretében"
,,Az Agrármarketing Centrum
Nonprofit Korkitolt Felel6sségü
Trsasg részére a 2019. évi Ujvidéki
Mez6gazdasági Vásár elnevezés6
külföldi, agrár-élelmiszer jeilegü
kiullitáson magyar kozosségi standot
felölelc5 rendezvény teijes körü
megvalósItása vállalkozási szerz6dés
keretében"
,,A 79. Országos Mezóga2dasági és
Elekniszeripari KiállItás és Vásáron
(OMEK) standok tervezése, epItese,
lizemeltetése és bontása 6 részbea
1. rész: A 79. OMEK kistermelói
és egyéb standok, szInpad
tervezése, epitese, üzemeltetése
és bontása
2. rész: A 79. OMEK aijattarto e
beniutatO helyeinek tervezése,
épItése, izeme1tetése és bontüa,
az
allatbemutató
és
a

1

79956000-0

nemzeti Kbt.
113. szerinti
eljárás

2015. évi
CXLIII.
torvény 113. §
szerinti eljárás

Eljárás
megindItásnak
id6pontja: 2019. I.
negyedév

nem

Vásár- és
kiá11Itásszerrezési
szolgáltatások

1

79956000-0

nemzeti Kbt.
113. § szerinti
e1járs

2015. évi
CXLIII.
törvény 113. §
szerinti e1jiths

E1jrás
megindItásnak
idópontja: 2019. 1.
negyedév

nem

Vásár- és
kiállitásszervezési
szo1gi1tatások

1

79956000-0

nemzeti Kbt.
113. § szerinti
e1jths

2015. évi
CXLIII.
törvény 113. §
szerinti eljárás

Eljárás
megindItüának
idópontja: 2019. I.
negyedév

nem

Vásár- és
kiállhtsszervezési
szolgáltathsok

1

79956000-0

uniós nyIlt
eljárás

2015. évi
CXLIII.
törvény 81.
szerinti nyilt
eljárás

Eljáths
megindItásának
id6pontja: 2019. II.
negyedév

nem

KiállItás szervezési
szo1g1tatás

Szerz6dés
- teljesItésének
varhato ldopont)a
vagy a szerz6dés
id6tartama: 2019.
szeptember

2

programok
kapcso16d6
megszervezése
A
79.
OMEK
3. rész:
Agrárrninisztérium standjainak
tervezése, epItese, üzemeltetése
és bontása
OMEK
4. rész:
A
79.
,,Elménygazdaság — a jöv6
gazd1kodói" projekt tervezése,
megvalósItása,
üzemeltetése,
bontása és a kapcsolódó
programok megszervezése
5. rész: A 79. OMEK faházainak
tervezése, épItése, üzemeltetése
és bontása
6. rész: A 79. OMEK kertészeti
bemutató tervezése, epItese,
uzemeltetése, bontása és a
kapcsolódó
programok
megszervezése"
,,Agrármarketing
Centrum
Nonprofit Korlátolt Fe1el6sségfi
TIrsaság 2019. II. félévi és 2020. I.
félévi tevekenysegehez kapcsolódo
marketing- és kommunikációs
feladatok ellátása"

,,P1inka kisfllm koncepciójának
kidolgozása és kivitelezése"

1

79342200-5
79822500-7

uniós nyilt
eljárás

79416000-3
79821000-5

1

92100000-2

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

Eljárs
megmdItásának
id6pontja: 2019. IV.
negyedév

ncin

Grafikai tervezési
szolgáltatások

Szerz6dés
teljesItésének
várható idópontja:
2019. N. negyedév
— 2020. I. félév
nemzeti nyilt
eljãrás

Kbt. 112. (1)
bekezdés b)
szennti
nemzeti nylit

Eljáths
megindItásnak
idópontja: 2019. N.
negyedév
Szerzódés
teljesItésének
váxható idópontja:
2019. IV. negyedév

Reklámtervezési és szervezési szolgáltatisok

Public relations
szolgáltatások

ncrn

Nyomdai kivitelezési
szolgáltatások
Moziflimmel és
videoflimmel
kapcsolatos
szolgáltatások

„Kommunikâciós és promóciós
kampány
halfogyasztás
a
népszerüsItésére
(Kapj
rá!)”
elnevezésü, MAI-IOP-5.3.2.-20162017-00001
azonosItó
szinü
projekt keretében megvalósItandó
piackutatás és hatékonysgvizsgá1at
elvégzése, tanulmanyiras

1

71241 000-9
79310000-0

nemzeti nyilt
e1jrIs

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

E1járs
megindItásinak
idópontja: 2019. IV.
negyedév

nem

MegvalósIthatósági
tanu1mny, tanácsadó
szolgáltatás, elemzés
Piackutatás

Szerzódés
teljesItésének
várható idópontja:
2020. I. félév

Budapest, 2019. október 21.
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4

