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hirdetmtny ndlkiili tdrgyalLrtsos elj dr,rtsrhl

A K6zbeszerzflsiHat6sdg Elndke a Kbt. 103. S (a) bekezdEse alapj6n meg6llapitta,hogy a
Maryar Tudominyos Akad6mia K6nyvt6r €s Informici6s Ktizpont, mint ajdLnlatk6r6 (a
tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,springerlink 6s Nature |ournals adatbizis ok - 2020."
targyban inditott

lndokolils

Aj6nlatk6r6 2020. februdr L8. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapj6n tdj6koztatta a
Ktizbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjan hirdern6ny
n6lkiili tArgyal6sos eljdrdst indit ,,Springerlink 6s Nature fournals adatbilzisok - 2020."
tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 - hienyp6tldst kiivet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek megfelel6en
tdi€koztatta a Klzbeszerz1si Hat6s6gof valamint csatolta a hirdetm6ny ndlkiili
tdrgyaldsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6sdgiltigazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerzld€s kizArf,lagos jog vddelme miatt kizfu6Lag az
ajdnlatt6telre felhivo ft gazdasAgi szerepl6vel k6thet6 meg.

A jelen k0zbeszer zflsi eljArds megval6sit6sdnak c€lja, hogy az Ajdnlatk €16 azElektronikus
Inform6ci6szolg6ltat6s (EISZ) nemzeti program rendszer6n kereszttil a hozzilf€rdsre
jogosultak k0r6nek biztositsa abeszerz1stiltgydtklpez6 szolgfultatAsok ig6nybev6tel6t.

AzEISZ a Korm6ny 2249/2001.. (IX. 12.) hatilrozah (azOrszilgos Tudom6nyos Kutat6si
Alapprogramok Bizottsdg elnoke besz6mol6jdnak elfogad6s6r6l 6s az egys6ges
elektronikus inform6ci6szotgilltatds elveinek 6s k0vetelm6nyeinek kidolgozds6val
kapcsolatos feladatokr6l) alapjdn l6trejittt olyan nemzeti program, amelynek c€lja, hogy
a fels6oktat6s 6s a tudomdnyos kutat6s szdmfura n6lki.iltizhetetlen elektronikus
inform6ci6forr6sokat kdzpontilag, nemzeti licenc alapj6n vdsdrolja meg. lgy az
eddigiekn6l l6nyegesen tdbb informdci6t, sz1lesebb felhasznill6i k6rnek, fajlagosan
kedvez6bb aron lehet biztosftani.

Az Elektronikus Inform6ci6szolg6ltatds Nemzeti Program finanszirozds|val 6s

mtik0dtet6s6vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 7079/2012. (III. 28.) Korm. hat6rozatban
a Korm6ny felk6rte a Magyar Tudomdnyos Akad6mi6t (a tovSbbiakban: MTA),hogy az
tuilnyftAsa alatt 6116 kOztestiileti kdlts6gvet6si szew, vagyis az Aj6nlatk6r6
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kozrem{1kod6s6vel l6ssa el az Elektronikus Inform6ci6szolgilltatds Nemzeti Program

m{ikodtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzlsre keriil6 adatb6zisok ktir6nek

meghatdro z6s6ra(ide6rtve a jelen kozbeszerzlsi eljArfus tilrgyfutk1pezl adatblzisokat is)

"gy 
ftigg"tlen testtilet (EISZ Programtan6cs) 6ltal meghozott dOnt6s eredm6nyek€nt,

illetve az eryes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev6ve keriilt sor.

A beszerzls tfurgyilt szerz6i jogv6delem alatt 6116 adatbdzisokhoz val6 hozzlffirflst
biztosft6 el6fizet6i szolgilltatiis k6pezi annak 6rdek6ben, hogy az MTA biztositani tudja

az EISZ Nemzeti Program mtikodtetCs6vel kapcsolatos feladatait. Az adatb6zisokhoz

val6 hozzaf6r6st kizar6lagosan - a forgalrnazfusrakizilr6lagosan jogosult - aj6nlatt6telre

felk€rt Springer Nature Customer Service Center GmbH biztosltla, m6s aj6nlattev6 nem

k6pes a ttu gy i beszer z€st k1pez6 adatbdzisok szolgilltatilsdr a.

AzEISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzend6 adatb6zisok szerzlijogv6delem alatt

6116 gythjtem6nyes miivek, amelyek egy6ni eredeti jeltege nem Pusztdn adott tartalom

"gyediseg6b6l, 
hanem a tartalmak, hivatkozdsok meghatfirozoft szempontok ment6n

tdrt6n6 v6logat6s6b6l is fakad.

Az ajdrlatt6telre felhivott gazdasfugS szerepl6 nyilatkozat6ban meger6sitette, hogy a
beszer z6s tfur gy a v onatkoz6sdban kizdr 6lagos j o ga 611 f enn.

A fentiekb6l megdllapithat6, hogy Aj6nlatk6r6r1sz€renem l6tezik mds, re6lis alternativa

beszerz€si ig€ny€nek kiel€git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak

kovetkezmdnye, hogy Aj6nlatk€r6 a kozbeszerz€s tfurgydt a versenyt indokolatlanul
sziikft6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgSlatokat

elvfugezte, a vizsgillata sordn megdllap(totta, hogy a hirdetmEny n61ki.i1i t6rgyal6sos

elj6r6s jogalapj6nak megalapozottsdga meg6l1apithat6.

jelen dont6st a Kozbeszerzlsi Hat6sdg Elnoke a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is

k6zz6teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2020. f.ebrudr 27.

a K6zb eszer z6si Hat6s 69 e lniike
nev6ben:

dr. Kugler Tibor
f 6oszt Alyv ezet6, ki a dm6nyoz6
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