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hiriletmdny nAlkfili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Ktizbeszerz$si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapi$a,
hogy a Maryar Tudominyos Akad6mia K6nyvtir €s Inform6ci6s Ktizpont, mint
aj6nlatk6r6 (a tovilbbiakban: Aj6nlatk€r6) 6ltal ,,Science Magazine - 2019' ttugyban
inditott

hirdetmdny ndlktili tdrw altsos eli 6rds j ogalapia megalap o zott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r62019. februdr L8. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tdj€koztatta a
K6zbeszerz6si Hat6silgot,hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lktili t6rgyaT6sos elj6r6st ind(t ,,Science Magazine - 2019' t6rgyban.

El6zrnfinykdnt rdgzitend4 hogy Ajdnlatk6r6 2078. december 3. napjdn a Kbt. 103. S
(1) bekezd6se alapj6n t6j€koztatta aKbzbeszerz1si Hat6s6go! hogy a Kbt. 98. S (2)
bekezdds c) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lktili tdrgyalfusos eljdrdst indftott ,,Science
Magazine - 2019" tArgyban, mely elj6r6s t0rv6nyess6gi ellen6rz6se sordn a
Kdzbeszerzflsi Hat6s6g elndke - HNT-00297/04/2078. szfumft - dont6sben
megdllap(totta az alkalmazott jogalap fenn6ll6sdt. Az eljar6sban az aj6nlatt6teli
felhfv6sban el6frt hat6rid6ig (2078.72.1911:00) egyetlen ajdnlat sem drkezett, Tgy az
elj6r6s eredm6nytelen lett.

felen elj6r6sban az Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tAj6koztatta a Kdzbeszerzflsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkuli
t6rgyal6sos eljdrds jogalapj6nak alkalmazhat6sdgiltigazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz1dfls kiz1r6Lagos jog v6delme miatt kizfur6lag az
ajdnlatt6telre felhivo ft gazdasilgi szerepl6vel kothet6 meg.

A jelen kdzbeszerz€si eljar6s megval6sit6s6nak c6lja, hogy az Ajdnlatk6r6 az
Elektronikus Inform6ci6szolgilltat6s (EISZ) nemzeti program rendszer6n keresztiil a
hozzlfi€rflsre jogosultak kor6nek biztositsa a beszerz1s tdrgyiltk€pez6 szolg6ltatdsok
igEnybev6tel€t.

Az EISZ a Korm6ny 2249/2001.. (IX. 12.) I:rL|'lrrozata (az Orszilgos Tudomdnyos
Kutat6si Alapprogramok Bizottsilg elndke besz6mol6j6nak e1fogad6sfu6l 6s az
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egyseges elektronikus inform6ci6szolgdltat6s elveinek 6s kovetelmdnyeinek
kidolgoz6s6val kapcsolatos feladatokr6l) alapjdn ldtrejtitt olyan nemzeti program,
amelynek c€lja, hogy a fels6oktatds 6s a tudomdnyos kutat6s szilmira
n6lki.ilOzhetetlen elektronikus inform6ci6forr6sokat ktizpontilag, nemzeti licenc
alapjdn v6s6rolja meg. igy az eddi$ekn61 ldnyegesen tobb inform6ci6t, sz€lesebb
felhaszn6l6i kdrnek, fajlagosan kedvez6bb 6ron lehet biztositani.

Az Elektronikus Informdci6szolgilltat6s Nemzeti Program finanszirozdsfval €s

miikodtet6s6vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1079/2012. (III. 28.) Korm.
hat6rozatban a Kormdny felk6rte a Magyar Tudomdnyos Akad6midt (a
tovdbbiakban: MTA), hogy az fu6nyitirsa alatt 6116 ktiztestiileti k0lts6gvet6si szerv,
vagyis az Ajdnlatk6r6 kozremiikod6s6vel l6ssa el az Elektronikus
Informdci 6szolg6ltat6s Nemzeti Program mtikodtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keretEben beszerz€sre keri.il6 adatbdzisok kdr6nek
meghat6roz6s6ra (idedrtve a jelen kozbeszerzlsi eljdrds tdrgyiltkfipez6 adatb6zisokat
is) egy fiiggetlen testfilet (EISZ Programtan6cs) 6ltal meghozott ddnt6s
eredm6nyek6nt, illetve az eryes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev6ve kertilt sor.

A beszerz1s t6rgy6t szerz6i jogv6delem alatt 6116 adatbilzishoz val6 hozzdf6r6st
biztosit6 el6fizet6i szolgilltatds k6pezi annak 6rdek6beru hogy az MTA biztositani
tudja az EISZ Nemzeti Program mtikddtet6s6vel kapcsolatos feladatait. Az
adatbilzishoz val6 hozz(rt6r6st kizfu6lagosan - a forgalmaz1sra kizdr6lagosan
jogosult - aj6nlatt6telre felk6rt American Association for the Advancement of Science
biztosttla, m6s aj6nlattev6 nem k6pes a tilrgyi beszerz€st k6pez6 adatbdzisok
szolgilltatilsdra.

AzEISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzend6 adatbilzisok szerz6ijogv6delem
alatt 6116 gyfijtemdnyes m{lvek, amelyek egy6ni eredeti jellege nem pusztdn adott
tartalom egyedis6g6b61, hanem a tartalmak, hivatkozflsok meghat6rozott
szempontok mentdn tort6n6 v6logat6sAb6l is fakad.

Az ajfunlaft€telre felhivott gazdasdgS szerepl6 nyilatkozatilban meger6sitette, hogy a
beszerz€s tfugyavonatkozdsdban kizfu6lagos joga 6ll fenn.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r1sz€re nem l6tezik m6s, redlis
alternat(va beszerzlsiig6ny6nek kiel6$t6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a k0zbeszerzds tlrgyfit a versenyt indokolatlanul
szfikit6 m6don hat6rozta meg.

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks6ges vizsgdlatokat
elv€gezte, avizsgilata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili tdrgyal6sos
eljdrds jogalapj6nak megalap ozottsdga meg6llapfthat6.
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Jelen dont€st aKdzbeszerz1si Hat6sdg Eln6ke aKozbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is
kdzz1teszi.

Budapest, 2019. febru6r 25.

a Kiizbeszerz4si Hatdsdg elndke
neadben:
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