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Diintds
hirdetm0ny ndlkiili tdrgy al6s os elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz€siHat6sdg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezdCse alapjdn megSllapitla,hogy
a Magyar Tudominyos Akad6mia K6nyvt6r 6s Inform6ci6s Ktizpont ajdnlatk6r6 (a
tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6),,science Magazine - 2020.' tdrgyban indftott

hirdetmeny ndlkiili hrtW a6sos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 2020. februdr 4. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezdEse alapj6n tdj6koztatta a
K0zbeszerz6si Hat6silgot, hogy a Kbt. 93. S (2) bekezdds c) pontja alapjAn,kizdr6lagos
jogokra hivatkoz6ssal hirdetm6ny n6lktiLli tdrgyal6sos elj6r6st indit,,science Magazine
- 2020' t6rgyban. Aj6nlatk6r6 ar1sz€re megkiild0tt hi6nyp6tl6si felhfv6st kovet6en a
Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6jdkoztatta a K6zbeszerz6si Hat6sdgo!
valamint csatolta a hirdetm6ny ndlkiiLli t6rgyal6sos eljdrds jogalapjdnak
alkalmazha t6s6gAt igazol6 d okumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d1s kizdr6lagos jog v6delme miatt kiztu6lag az
ajdnlatt6telre felhfvott gazdasilgi szerepl6vel kdthet6 meg.

A jelen klzbeszeruilsi elj6r6s megval6s(tds6nak c€lja, hogy az Aj6nlatk6r6 az
Elektronikus Informdci6szolgilltatds (EISZ) nemzeti program rendszer6n keresztiil a
hozzAf&€sre jogosultak k0r6nek biztositsa a beszerz1s t6rgy6tk€pez6 szolg6ltatdsok
ig6nybev6tel6t.

Az EISZ a Kormdny ?2a9/2001. (IX. 12.) hatdrozata (az Orczilgos Tudomdnyos
Kutat6si Alapprogramok Bizottsdg elndke beszdmol6j6nak elfogadds6r6l 6s az
egys6ges elektronikus informdci6szolg6ltat6s elveinek 6s kOvetelm6nyeinek
kidolgozds6val kapcsolatos feladatokr6l) alapjAn l€trejtitt olyan nemzeti program,
amelynek cflIja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudomdnyos kutat6s szemeran6lki.iltizhetetlen
elektronikus informdci6forr6sokat ktizpontilag, nemzeti licenc alapj6n v6sdrolja meg.
lgy az eddigiekn6l lEnyegesen ttibb informdci6t, sz€lesebb felhasznill6i k0rnek,
fajlagosan kedvez6bb 6ron lehet biztositani. Az Elektronikus Informdci6szolgdltatds
Nemzeti Program finanszirozilsfval6s mtiktidtet6s6vel kapcsolatos feladatokr6lsz6l6
1079/2012. 0II. 28.) Korm. hat6rozatban a Kormdny felk6rte a Magyar Tudom6nyos
Akad6mi6t (a tovdbbiakban: MTA), hogy az ir6nyit6sa alatt 6116 koztesttileti
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koltsegvet6si szerv, vagyis az Aj6nlatk6r6 kdzremilktld6s€vel ldssa el az Elektronikus

Inform6ci6szolg6ltat6s Nemzeti Program mfk0dtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keretdben beszerzlsre keriil6 adatb6zisok k6r6nek

meghat6ro z6s6ra (ide6rtve a jelen k6zbeszer z€si eljirils t6rgyiltk1pez6 adatb6zisokat

is) eW fi.iggetten testiilet (EISZ Programtan6cs) 6ltal meghozott dtint6s

eredm€nyek6nt, illetve az eryes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev6ve keriilt sor.

A beszerz€s t6rgyfut szerz6i jogv6delem alatt 6116 adatbdzishoz va16 hozz6f6r6st

biztosit6 el6hzet6i szolgilltatfts k6pezi annak 6rdek6ben, hogy az MTA biztositani

tudja az EISZ Nemzeti Program mtiktidtetEsdvel kapcsolatos feladatait. Az
adatb6zish o z v al6 ho zzirt& €st kiz6r6la gosan - a f or galma zdsr a kizfu 6lagosan j o gosult

- ajantatt6telre felk6rt American Association for the Advancement of Science biztositja,
m6s aj6nlattev6 nem k6pes atdrgyibeszerzlstklpezl adatbilzisok szolgdltatdsilra.

Az EISZ Nemzeti Program keretdben beszerzend6 adatbilzisok szerz6i jogv6delem

alatt 6116 gyiijtem6nyes m{lvek, amelyek egy6ni eredeti jellege nem Puszt6n adott
tartalom egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatkozdsok meghatdrozott szempontok
ment6n tdrt6n6 v6logat6s6b6l is fakad.

Az aj6nlatt6telre felhivott gazdasilgl szercpll nyilatkozatdban meger6sftette, hogy a
beszer zls t6r gy a v onatkoz6s6ban kizAr 6tagos i o ga 6ll f enn.

A fentiekb6l megdltapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r€szlre nem ldtezik mds, re6lis

alternativa beszerz€si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak

kovetkezm6nye, hogy Aj6ntatk6r6 akozbeszerz1s t6rgyilt a versenyt indokolatlanul
sz{ikit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiksdges vizsg6latokat
elvlgezte, a vizsgfulata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalapozottsdga meg6llap(that6.

Jelen ddnt6st a K6zbeszerz1si Hat6sdg Elndke aKdzbeszerzdsi Hat6s6g honlapj6n is
klzzfiteszi a 103. $ (4) bekezddsEnek megfelel6en.

Budapest, 2020. februdr LL.

a Kdzbeszerz6si Hat6sig elntike
nev6ben:
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f 6 osztily v ezet6, kiadm6nyoz6
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