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hiriletmtny nhlkiili tdrgy al6s o s elj drdsrilt

A KdzbeszerzCsi Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megallapitJa,
hogy a Magyar Tudomdnyos Akad6mia KtinyvtSr 6s Inform6ci6s K6zpont, mint
aj6nlatk€r6 (a tovilbbiakban: Aj6nlatk€r6) fltal ,,Arcanum adatbAzisok - 2020.'
targyban inditott

lndokol6s

Aj6nlatk6r62020. februdr 12.napjdna Kbt.103. S (1) bekezd6se alapjdntljlkoztatta a
K0zbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetmeny
ndlkiili tdrgyal6sos elj6r6st indit,,Arcanum adatbilzisok - 2020.' tfurgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek megfelel6en t6j6koztatta a Klzbeszerzlsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili tilrgyalfusos elj6r6s jogalapjdnak
alkalmazh at6s egfi igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d€s kiz6r6lagos jog v6delme miatt kizdr6lag az
ajdnlatt6telre felhivo tt gazdasilgi szerepl6vel k0thet6 meg.

A jelen k0zbeszerz€si eljfir,is megval6sit6s6nak c6lja, hogy az Ajdntatk6r6 az
Elektronikus Inform6ci6szolgilltatds (EISZ) nemzeti program rendszer6n keresztiil a
hozzLf.€r€sre jogosultak kdr6nek biztos(tsa a beszerz€s tilrgydtk€pez6 szolg6ltatasok
igEnybev6tel6t.

Az EISZ a Kormdny 2249/200L (IX. 12.) hatAtozata (az Orczileos Tudom6nyos
Kutat6si Alapprogramok Bizoftsilg elndke beszdmol6j6nak elfogad6s6r6l 6s az
egys6ges elektronikus inform6ci6szolgilltatSs elveinek 6s kdvetelm6nyeinek
kidolgoz6s5val kapcsolatos feladatokr6l) alapj6n ldtrejott olyan nemzeti program,
amelynek cflIja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudomdnyos kutat6s szdrnfra
ndlktilozhetetlen elektronikus informdci6forrdsokat kdzpontilag, nemzeti licenc
alapjdn v6s6rolja meg. igy az eddigiekn6l l6nyegesen tiibb informdci6f sz6lesebb
felhaszn6l6i k0rnek, fajlagosan kedvez6bb 6ron lehet biztositani.

Az Elektronikus Informdci6szol,gilltatAs Nemzeti Program finanszfroz6s6val 6s
m{ikildtetdsdvel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 7079/2072. (III. 28.) Korm.
hat6rozatban a Korm6ny felk6rte a Magyar Tudom6nyos Akad6mi6t (a
tov6bbiakban: MTA), hogy az irilnyitdsa alatt 6116 k6ztesti.ileti ktilts6gvetEsi szerv,
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vagyis az Aj6nlatk6r6 kdzremiikodEsdvel l6ssa el az Elektronikus
Inform6ci6szolg6ltat6s Nemzeti Program mfkodtet€sdvel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keret€ben beszerz€sre keriil6 adatb1zisok kdr6nek

meghat6ro zfusfura (ide6rtve a jelen kozbeszer zlsi eljfurfus tirgyiltklpez6 adatbdzisokat

is) eW fiiggetlen testiilet (EISZ Programtandcs) 6ltal meghozott dtrnt6s

eredm6nyek6nt, illewe az egyes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev6ve kertilt sor.

A beszerz€s t6rgy6t szerz6i jogv6delem alatt 6116 adatbAzishoz val6 hozz(rt1t€st

biztosit6 el6fizet6i szolgilltat6s k€pezi annak 6rdek6ben, hogy az MTA biztositani

tudja az EISZ Nemzeti Program milk0dtetds6vel kapcsolatos feladatait. Az
adatb6zisokhoz val6 hozzfuf&lst kizfur6lagosan - a forgalmazilsra kiz6r6lagosan
jogosult - ajdnlatt6telre felk6rt Arcanum Adatb6zis Kft. biztositla, m6s aj6nlattev6

nem k6pes a t6rgyi beszerz1stk€pezl adatbilzisok szolg6ltatdsdta.

AzEISZ Nemzeti Program keretEben beszerzend6 adatb6 zis szerz1i jogv€delem alatt

6116 gy{ljtemdnyes m{1, amely egy6ni eredeti fellege nem Puszt6n adott tartalom
egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatkozdsok meghat6rozottszempontok ment6n

tort6n6 viiogatlsilb6l is fakad.

Az ajfunlatt6telre felhivott gazdasilgS szerepl6 nyilatkozat6ban meger6sitette, hogy a

beszer z€s tAr gy a v onatkoz6s6ban kizfu llagos j o ga 6ll f enn.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r€sz€re nem l6tezik m6s, redlis

alternativa beszerzlsiig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak

kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a k6zbeszerz1s t6rgydt a versenyt indokolatlanul
sziikit6 m6don hatdrozta meg.

A Kozbeszerz€si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat
e|v€gezte, a vizsgfulata sor6n meg6llap(totta, hogy a hirdetmCny n6lktili tdrgyal6sos
eljdrils jogalapj6nak megala pozottsilga meg6llapithat6.

felen dont6st aKozbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke aKlzbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is
k6zz6teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest 2020. febru6r 1,8.

a Kiizbeszerz6si Hat6sdg eln6ke
nev6ben:

^..ffiff. Kugler Tibor
f 6 oszt Alyv ezet6, kiadm6nyo z6
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