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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
2009/81/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: 15300289241
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ágnes
Telefon: +36 14116372
E-mail: nagy.agnes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 17996690
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: De Gruyter adatbázisok - 2022.
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Hivatkozási szám: EKR000211332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79980000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A De Gruyter kiadó 270 éve foglalkozik tudományos folyóiratok és könyvek kiadásával. A 21.
században már online tudományos tartalmak széles választékát kínálja, amelyek kizárólag a kiadón
keresztül hozzáférhetők.
1. De Gruyter Journals:
A De Gruyter folyóirat-adatbázis (De Gruyter Journals) lektorált szakfolyóiratok online gyűjteménye,
amelyben az ókortudomány, történelemtudomány, jogtudomány, nyelvészet, teológia, szociológia,
természettudományok, műszaki tudományok és orvostudományok területén érhetők el folyóiratok.
A felületen összességében több mint 900 folyóirat található meg, amelyből 350 csak az előfizetők
számára érhető el.
A folyóiratok 95%-a angol nyelven jelenik meg, de több német nyelvű kiadvány is megtalálható a
gyűjteményben. 110 folyóirat rendelkezik impakt faktorral.
Az adatbázisban 1995-ig visszamenőleg érhetők el a tartalmak, illetve a kiadó újonnan
megjelentetett folyóiratait is integrálja a gyűjteménybe. A felhasználók kereshetnek és
böngészhetnek folyóiratcím, ISSN, cikkcím, szerző, tárgyszó, megjelenési év stb. alapján. A találatok
elmenthetők, tárolhatók és kinyomtathatók, valamint a keresések is menthetők, újra lefuttathatók
és beállíthatók automatikus keresési értesítések.
A kiadó folyóiratainak legfrissebb számai kizárólag online folyóirat csomagokban hozzáférhetők. Az
előfizetés keretében a kiadó lehetővé teszi open access cikkek megjelentetését az előfizető
intézményeknél affiliációval rendelkező kutatók részére cikk közlési díj (APC) megfizetése nélkül a
De Gruyter hibrid és De Gruyter Open folyóirataiban. Az előfizető intézmények kutatói által
publikálásra beküldött cikkek open acces megjelenésének jogosultságát automatikusan a kiadó
elvégzi és a megjelent cikkekről rendszeresen adatot szolgáltat.
2. Bibliotheca Teubneriana Latina Online
A De Gruyter kiadó Bibliotheca Teubneriana Latina Online adatbázisa elektronikusan
hozzáférhetővé teszi a Bibliotheca Teubneriana által kiadott összes latin nyelvű szövegét az
antikvitástól a középkori és az újlatin szövegemlékekig.
Az adatbázis egyedülálló elsődleges forrást nyújt a klasszika filológiát és ókortörténeti kutatásokat
és tanulmányokat folytatók számára, több mint 13 millió kifejezést indexelve.
A felhasználói felület egyszerű és összetett keresést is lehetővé tesz. Saját profil létrehozásával
lehetőség van jegyzetek hozzáadására, illetve hivatkozások készítésére az elterjedtebb szabványok
szerint, valamint ezek RIS formátumban való letöltésére.
3. Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online
A De Gruyter kiadó Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online adatbázisa elektronikusan
hozzáférhetővé teszi a világ egyik legnagyobb latin szótárát. Az átfogó és részletes szócikkek
felölelik a klasszikus korszakot egészen időszámításunk után 600-ig.
A Thesaurus Linguae Latinae Online a nyomtatott változat teljes tartalmát magában foglalja,
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kiegészítve azt a De Gruyter adatbázis platform nyújtotta eszközökkel. Az adatbázis tartalma évente
bővül, követve a nyomtatott kiadás változásait.
Az adatbázis egyedülálló eszköz a klasszika filológiát és ókortörténeti kutatásokat és tanulmányokat
folytatók számára.
A felhasználói felület egyszerű és összetett keresést is lehetővé tesz. Saját profil létrehozásával
lehetőség van jegyzetek hozzáadására, illetve hivatkozások készítésére az elterjedtebb szabványok
szerint, valamint ezek RIS formátumban való letöltésére.
++Folytatás a hirdetmény II.2.4) pontjában.++
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 87022 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
De Gruyter adatbázisok - 2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79980000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények
székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
++A hirdetmény II.1.4) pontjának folytatása.++
4. Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online
A De Gruyter kiadó Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online adatbázisa egy teljeskörű
kézikönyv a Bibliáról és annak hatásáról. Az enciklopédia magában foglalja a zsidó és a keresztény
egyház legfrissebb állásfoglalását a biblia eredetéről és fejlődéséről. Az adatbázis dokumentálja a
Biblia hatásának történetét a keresztény egyházak és a zsidó diaszpóra mellett az iszlám és a nem
nyugati vallások körében egyaránt. Az enciklopédia összefoglalja a legfrissebb kutatásokat a Biblia
hatásáról különböző tudományos szempontokból.
A felhasználói felület egyszerű és összetett keresést is lehetővé tesz. Saját profil létrehozásával
lehetőség van jegyzetek hozzáadására, illetve hivatkozások készítésére az elterjedtebb szabványok
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szerint, valamint ezek RIS formátumban való letöltésére. Az adatbázis évente 4 alkalommal frissül új
tartalmakkal.
5. Building Types Online
A De Gruyter kiadó Building Types Online adatbázisa egy hatékony forrás az épülettervezést tanuló
hallgatók és gyakorló mérnökök számára egyaránt. Kortárs épületek hatalmas nemzetközi
gyűjteményét mutatja be (házak, irodaépületek, múzeumok, iskolák, könyvtárak és ipari
létesítmények).
Az adatbázis a Birkhäuser kiadó nemzetközileg elismert építészeti könyveit dolgozza fel és teszi
kereshetővé online formában.
A platformon épülettípusonkénti böngészés, valamint rugalmasan és részletesen beállítható
keresés áll rendelkezésre. Kereshetünk kulcsszavakkal a teljes szövegben, a tervezőre, szerzőre,
országra, épülettípusra, épületmagasságra, stb. Minden bemutatott épülethez tartoznak
műszakirajzok, valamint belső és külső referenciaképek. A tervrajzok vektor-alapúak,
nagyfelbontásúak és letölthetők.
6. Allgemeines Künstlerlexikon Online
Az Allgemeines Künstlerlexikon Online (Artists of the World Online) adatbázis a világ legkorszerűbb,
legmegbízhatóbb és legszélesebb körű művészekről szóló referenciagyűjteménye. Hiteles,
naprakész életrajzi információkat tartalmaz több mint 1,2 millió alkotóról - többet, mint a világ
bármely más adatbázisa.
7. Linguistic Minorities in Europe
A Linguistic Minorities in Europe Online (LME) című új, lektorált online referenciadokumentum
átfogó dokumentációt nyújt az európai őshonos és bevándorló nyelvi kisebbségekről. Sokféle
tartalmat és anyagot tartalmaz:
- Szabványosított áttekintő cikkeket,
- Mélyreható kutatási cikkeket,
- Multimédiás elemeket
- Elsődleges forrásokat.
Részletesen a Műszaki Leírásban.
Jogosult felhasználók listája 2022-ben:
De Gruyter Journals – Complete Package:
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem
2 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
3 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
4 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
5 Szegedi Tudományegyetem
De Gruyter Journals – Science, Technology and Medicine Package:
1 Debreceni Egyetem
2 Semmelweis Egyetem
De Gruyter Journals – Social Sciences and Humanities Package:
1 Bölcsészettudományi Kutatóközpont
2 Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
3 MTA Könyvtár és Információs Központ
4 Országos Széchényi Könyvtár
5 Országgyűlés Hivatala
6. Társadalomtudományi Kutatóközpont
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De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina Online:
1. Károli Gáspár Református Egyetem
2. MTA Könyvtár és Információs Központ
3. Országos Széchényi Könyvtár
De Gruyter –Thesaurus Linguae Latina Online:
1. Károli Gáspár Református Egyetem
2. MTA Könyvtár és Információs Központ
3. Országos Széchényi Könyvtár
De Gruyter – Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online:
1 Károli Gáspár Református Egyetem
2 Szent Pál Akadémia
De Gruyter – Building Types Online:
1 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
De Gruyter – Allgemeines Künstlerlexikon online:
1 Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
De Gruyter – Linguistic Minorities in Europe
1 Károli Gáspár Református Egyetem
2. Országos Idegennyelvű Könyvtár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
6

Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke
értelmében)
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28.
cikke értelmében)
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU
irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: De Gruyter adatbázisok - 2022.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: De Gruyter GmbH
Nemzeti azonosítószám: HRB143490B
Postai cím: Genthiner Strasse 13
Város: Berlin
NUTS-kód: DE300
Postai irányítószám: 10785
Ország: Németország
E-mail: Anne.Riordan@degruyter.com
Telefon: +44 2893378477
Internetcím(ek): (URL) https://www.degruyter.com/
Fax: +49 3026005338
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 87022
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 87022
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési
eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a
2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát
képező adatbázisok kiemelkedő jelentőségűek, amelyek egyedüliként felelnek meg azon
szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai
követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázisok tartalma és funkciói felelnek meg
valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. A hazai felsőoktatási
intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisokban található, vezető nemzetközi
kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat
tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát
szerzői jogvédelem alatt álló adatbázisokhoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás
képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program
működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan
ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.
§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát
képező adatbázisok kiemelkedő jelentőségűek, amelyek egyedüliként felelnek meg azon szakmai
elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként
támasztanak. Kizárólag ezen adatbázisok tartalma és funkciói felelnek meg valamennyi felhasználó
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intézmény tudományos és szakmai igényének. A hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek
kizárólag tárgybeli adatbázisokban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből
nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta
választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázisokhoz való
hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani
tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog
biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.
D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján
történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő
ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron
elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
meghívásos eljárás
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
versenypárbeszéd keretében
A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokra vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok
az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási
követelményeknek
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és
tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú
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feltételek szerint
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31.
cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve
nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes
teljesíteni a következő ok miatt:
a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
verseny hiánya technikai okokból
kizárólagos jog létezése
a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos
jogok védelme
2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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