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Ddnt6s

hirdetm6ny n€lkiili t6rgyalisos eliir6sr6l

A Kiizbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a kozbeszerz1sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL[. tiirv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjiin meg6llapi$a, hogy a Magyar Tudom6nyos
Akad6mia Kiinyvt6r 6s Inform6ci6s Ktizpont aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,A
Wiley Online Library online adatb6zishoz val6 hozzAl6r6s biztositdsa (2m8)' targyilban
inditott

hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos eli6ris iogalapja megalapozott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. janu6r 3. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tAj1koztattaaK1zbeszeru1si
Hat6s6gof hogy a Kbt' 98. S (2) bekezdds6nek c) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos
elj6r6st indlt ,,A Wiley Online Library online adatbdzishozval6hozz6f6r6s biztosit6sa (201g),
tArgyban.

Aj6nlatkdr6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tAjlkoztatta aKlzbeszerzesi Hat6s6got,
valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6rds jogalapjfunak alkalmazh at6s6g6t
igazol6 dokumentumokat.

A jelen kdzbeszetzlsi eljdrds megval6sitiis6nak c6lja, hogy az Aj6nlatk 616 az Elektronikus
Informdci6s zolgilltatAs (EISZ) nemzeti program rend.szer6n kereszttil a hozzaf&lsre jogosultak
ktir6nek biztositsa abeszerz1s targy6tk6pez6 szolgilltatfusok ig6nybev6tel6t.

Az EISZ a Kormdny 2249/2007. (IX. 12.) hatarozata (az Orcz6gos Tudom6nyos Kutatdsi
Alapprogramok Bizotbdg elntike besz6mol6jdnak elfogad6s6r6l 6s az egys6ges elektronikus
informdci6szolgilltatas elveinek 6s kovetehn6nyeinek kidolgozdsdval kapcsolatos feladatokr6l)
alapjdn l6trei6tt olyan nemzeti program, amelynek c6lja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudomdnyos
kutatds szdmdran6lkiildzhetetlen elektronikus inform6ci6forrdsokat kdzpontilag, nemzeti licenc
alapj6n v6sdrolja meg. Igy az eddigiekn6l l6nyegesen tobb inform6ci6t, szelesebb felhaszndl6i
kdrnek, fajlagosan kedvez6bb dron lehet biztositani.

Az Elektronikus Informdci6szolgilltat6s Nemzeti Program finanszirozfus6val6s mtikodtet6s6vel
kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1079/2012. (III. 2S.) Korm. hat6rozatban a Kormdny felk6rte a
Magyar Tudomdnyos Akad6midt (a tovdbbiakban: MTA), hogy az ir6nyit6sa alatt dll6
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koztestiileti kolts6gvet6s i szew , vagyis az Aj6nlatk6r6 kozremiik6d6s6vel liissa el az Elektronikus

Informdci6s zolgilltatAs Nemzeti Program miik6dtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

AzEISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzlsre kertil6 adatb6zisok kiir6nek meghatdrozds6ra

(ide6rtve a jelen kozbeszerzlsi eljiir6s tArgydt k6pez6 adatb6zisokat is) egy ftiggetlen testiilet

(EISZ Programtan6cs) 6ltal meghozott d6nt6s eredm6nyek6nt, illetve az eryes tagint6zm6nyek

ig6nyeit figyelembev6ve keriilt sor.

Az adatbdzishoz val6 hozzif6r6st kiz6r6lagosan a forgalmazdsra kiz6t6lagosan jogosult

aj6nlatt6telre felk6rt fohn Witey & Sons, Inc. biztositja. Tekintettel atta, hogy a beszetz6s tArgydt

s,zerz6ijogv,6delem alatt 6176 adatbdzishoz val6 h ozz6flrlstbrztosit6 el6ftzet6i szolg6ltatds k6pezi

annak 6rdek6ben, hogy az MTA biztositani tudja az EISZ Nemzeti Program mtlkiidtet6s6vel

kapcsolatos feladatait, 6s a jelen kozbeszetzlsi eljdr6s tfurgyfit k6pez6 adatbdzis kiz6r6lagos

tulajdonosi 6s ennek megfelel6en a terjeszt6si jog6vala |ohn Wiley & Sons, Inc. rendelkezik, m6s

aj6nlattev6 nem k6pes atargyibeszerzlstklpezl adatbdzisok szolgdltatds6ra. Nem l6tezik olyan

m6s elj6r6sfajta, mely tov6bbi gazdas6gszerepl6k r6szv6tel6t tenn6lehet6v6 azeli6t6sban.

AzEISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzend6 adatb6zisok szetz6ijogv6delem alatt 6116

gyiijtem6nyes miivek, amelyek egy6ni eredeti jellege nem pusztuin adott tartalom egyedis6g6b6l,

hu1"- a tartalmak, hivatkoz6sok meghat6rozott szempontok ment6n ttirt6n6 v6logat6s6b6l is

fakad.

Az aj1nlatqtelre felhivoft gazd,asdgp szercpl6 nyilatkozat6ban meger6sltette, hogy a beszerzds

tar gy a v onatkoz6s6b an ktzdt 6lagos j o ga 6ll fenn.

A fentiekb6l megiillapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternafva

beszerz*siig6ny6nek ki"l6gitet6t", valamint a verseny hidnya nem annak k6vetkezm6nye' hogy

Aj6,nlatk6r6 akozbeszetzls tArgy6ta versenyt indokolatlanul szfik1t6 m6don halArozta meg'

A Kiizbeszerz6si Hat6s6g Elniike a Kbt. 189. S-a alapjrin a sziiks6ges vizsgiilatokat elv6geztr, a

vtzsgillata sor6n megallapitotta, hogy a hirdetm6ny n€lktiti t6rgyaliisos eLi6r6s jogalapj6nak

megalapozotb6ga megdllapithat6.

]elen diint6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Elniike a KtizbeszerzlsiHat6silghonlapj6n iskizzdteszia

103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. janudr 8.
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