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DiintEs
hirdetmdny nEkAfi tdrgyolfisos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torvdny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103.9 U) bekezd1se atapj6n meg5ttapitja, hogy azl4agyar TudomSnyos
Akad6mia Ktinyvt6r 6s lnform6ci6s Ktizpont aj6nlatk616 (a tov5bbiakban: AiSnlatkbr6) ,Az
Arconum Digitdlis Tudomdnytdr odatbdzishoz vol6 hozzdfhrEs biztosftdsa" t6rgyiban
inditott

hirdetmdny nElkiili tdrgyoldsos elidrds jogolopjo megolopozott.

lndokolds

Ai5ntatk6r6 2017. janu6r 24. napj6n a Kbt. 103. E (1) bekezddse alapj6n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy Kbt. 98. 5 (2) bekezddsdnek c) pontja atapl6n hirdetm6ny
n6tkttli t5rgyal5sos etj6r6st indit ,Az Arconum Digitdlis Tudomdnytdr odotbdzishoz va16

hozztild r6s b i ztositd so" t5rgyban.

Aj5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyat6sos etjSrds jogatapj5nak
alkalmaz hat6s6 g5t igazol6 dokum entumokat.

Af5ntatk6r5 igazolta, hogy a szerz6d6s kizdr6tagos jogok v6detme miatt kiz5r6tag egy
meghat6rozott gazdas5gi szerep[6ve[, az aj5ntatt6tetre felhivott ARCANUM Kft.-vet kothet6
meg.

Ai6ntatk6r6 e[6adta, hogy az Arcanum Digit6tis Konyvt5r elektronikus adatb6zis szerz6i logi
v6delem atatt 5tt6 gy0jtem6nyes mfi, melynek egy6ni, eredeti jettege nem puszt6n a tartalom
egyedis6g6b6[, hanem a tartatmak, hivatkoz5sok meghat5rozott szempont ment6n tort6nS
v5togat5s6b6t is fakad.
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Az Aj6ntatk616 szervezet6ben mfikod6 EISZ Nemzeti Program egyik f6 strat6giai c6lja, ametyet
a Programtan5cs hatSrozatban fogadott e[, kozmUvet6d6si fetadatok ett6tdsa az et6fizet6i kor
tagjai, a hazai kozgy[ijtem6nyek, megyei konyvt5rak, valamint a hat5rainkon t0ti
kozint6zm6nyek magyar 6[[om6nnyal rendetkez6 nyilv6nos konyvt5rai sz5m5ra. E c6t
megvat6sit6sa 6rdek6ben a hazai kozgy0jtem6nyek, megyei 6s v6rosi konyvt6rak, tev6tt5rak,
m0zeumok 6s egy6b kozmfivet5d6si int6zm6nyek, vatamint a hat5rainkon t0ti kozint6zm6nyek
magyar 5[tom6nnya[ rendelkez6 nyilv5nos konyvt6rai sz5m5ra ny(tjt hozz6f6r6st magyar
nyelvU tudom5nyos, m0vet5d6stort6neti 6s helytort6neti etektronikus tartalmakhoz, az

inform5ci6hoz va[6 egyent6 hozz6f6r6s 6rdek6ben 6s a digitatizS[t magyar kultu16tis oroks6g
hozz6t6rhet6v6 t6tete c6tj5b6t. Az Arcanum Digit6tis Tudom6nyt5r kozponti t6mogat5s5t az

EISZ Programtan6cs 100%-ban hat6rozta meg, teh6t az Arcanum Digit6tis Konyvt6r
ta rta I m a k h o z az int6zm6 nye k t 6 rit 6 s m e nt e s e n f 6 rn e k hozz6.

Aj6ntatk6r6 el5adta tov5bb6, hogy az Arcanum Digit6tis Konyvt5r teljes eg6sz6ben magyar
f ejteszt6s0 6s tutajdon0, fotyamatosan b6v0t6, tetles szovegU digit5tis periodika- 6s
konyvadatb6zis. Az adatb5zisban tobb szAz magyar nyelv0 szakfoly6irat, koztony, akad6miai
koztem6ny, 6vkonyv, heti- 6s napitap, lexikon 6s k6zikonyv tat5that6 meg teljes szovegget. Az

Arcanum Digit6tis Konyvt5r tartatmai az EISZ kin6tat5ban egyed0t5tt6ak, a magyar kultur5lis
oroks6g digitatiz5tt gyfijtem6nyek6nt mds szotg6ttat6 term6k6veI nem osszehasontithat6ak
vagy kiv5tthat6ak.

Tekintettet arra, hogy az Arcanum Digit5tis Tudom5nyt6r elektronikus adatb5zis kiz516tagos
fethaszn5t6si 6s kiad6i jogaivat az Arcanum Adatb5zis Kft. rendelkezik, m5s ai5ntattev6 nem
k6pes a t6rgyi beszerz6st k6pezo adatb5zis szotg5ltatds6ra. Nem t6tezik otyan m5s
etj6r6sfajta, mety tov5bbi gazdas6gi szerept6k 16szv6tel6t tenn6 tehet6v6 az eli5r5sban 6s a
verseny hiSnya nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj6ntatk6r5 a kozbeszerz6s t5rgy5t a

versenyt indokolattanut szUkit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a ataplSn a szuks6ges vizsg6tatokat etv6gezte,

a vizsg5tata sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyat5sos etj5r5s logatapj5nak
megalapozotts6ga meg6ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj5n is

kozz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 2017 . februdr 7 .
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