
D6nt6s 
lktat6szem: HNT40050/05/2019.

hiriletmdny nhlkilli tdrgy alds o s eli drdsrdl

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezdEse alapj6n megdllaPf\a,

hogy a Maryar Tudominyos Akad6mia K6nyvt6r 6s Informici6s Kiizpont, mint
aj6ntatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,Arcanum adatbizis 2019.'

t6rgyban inditott

hiritetun^ny n^lkiili tdw aldsos eli 6r6s i ogalapi a megalapozott.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r62079. febru5r 28. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tili1koztatta a

K6zbeszerz6si Hat6sfugot,hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lkiili tdrgyal6sos eljdr6st ind(t ,,Arcanum adatbdzis - 2019.' tdrgyban.

Ai6nlatk6r6 a hi6nyp6tt6si fellrivdst k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek

megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny

netitiLli t6rgyal6sos elj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6

dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerz6d6s kizeftlagos jog vEdelme miatt kiz1t6lag az

aj6nlattEtelre felhivo lt gazdasdgi szerepl6vel kiithet6 meg.

A jelen kozbeszerzlsi eljtufus megval6sft6s6nak c6lja, hogy az Aj6nlatk6t6 az

Elektronikus Inform6ci6szolg6ltat6s (EISZ) nemzeti program rendszerCn kereszttil a

hozzfuflrlsre jogosultak kor6nek biztositsa abeszerz1stargyiltk€pez6 szolg6ltat6sok

ig6nybev€tel6t.

Az EISZ a Korm6ny 2249/2001,. (X. 72.) hatfurozata (az Orszilgos Tudomdnyos
Kutatdsi Alapprogramok Bizotts6g eln6ke besz6mol6jdnak elfogad6silt6l €s az

egys6ges elekbonikus inform6ci6szolg6ltat6s elveinek 6s kOvetelm6nyeinek

kidolgoz6sdval kapcsolatos feladatokr6l) alapj6n l6trei6tt olyan nemzeti Program/
amelynek clhja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudom6nyos kutat6s szlmilra
n6lktilozhetetlen elektronikus inform6ci6forr6sokat k0zpontilag, nemzeti licenc

alapj6n vds6rolja meg. igy az eddi$ekn61 l6nyegesen tdbb inform6ci6t, szElesebb

felhaszn6l6i ktlrnek, fajlagosan kedvez6bb 6ron lehet biztositani.

Az Elektronikus Inform6ci6szolg6ltat6s Nemzeti Program finanszTrozds|val €s

mfikodtet6s6vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1079/2012. 0II. 28.) Korm.

hat6rozatban a Korm6ny felkdrte a Magyar Tudomdnyos Akad6mi6t (a

tov6bbiakban: MTA), hogy az tlnyitdsa alatt 6116 kdztesttileti k6lts6gvet6si szerv,
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vagyis az Ajdnlatk6r6 kcizremiikdd6sdvel l6ssa el az ElektronikusInformdci6szolgfultatds Nemzeti Program m{ikcidtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az ErsZ Nemzeti Program keret6ben beszerz*sre kertil6 ad,atbuzisok kcir6nekmeghatarozastua.(ideerwe a jelen kozbeszer zesi eliias ftrgy[tk€pez6adatbdzisokatit) ew rtiggell9n testtilet (Ers? ProgramtJnlcs) 6ttal meghozott d6nt6seredm6nyek6n! illetve az ewesiagint6zmeiy"t igenyeit figyelembev6ve kertilt sor.

A beszetz€s tdrgyfut szerzli jogv6delem alatt 6116 adatb 6,zishoz val6 hozzdf6r6stbiztosit6 el6fizet6i szolgilltatisiepezi annak 6rdek6bery hogy az MTAbiztositanitudja az Elsz ,|e1'eti - 
Program mfikodtetesevel kapcsolatos feladatait. Azadatbilzishoz val6 hozz6rt6r6st" kizdr6lagosan - a forgilmazbsra kiz1r6lagosanjogosult - aj6nlattetelre felkert Arcanum AdatbSzis Kft. biztosftja,mds aj6nlattev6nem k6pe s a t6r gy i beszer z6st k6pez6 ad atbd,zisok szorg6rtat6s6r a.

AzErsZ Nemzeti Program keret6ben beszerzendl adatbuzis szerz6i jogv€delem alatt6116 gyiiitemenyes mil, amely u-qu"i eredeti jellege nem pusztan adott tartalomegyedis6g6b6l, hanem a tartalmai, hivatkoraroi *u!n athroiottsz*fr"art ment6ntdrt6n6 vAlogat6s6b6l is fakad.

Az aiilnratt6telre felhfvott gazdasdgi s.zelepl6nyilatkozat6ban meger6sftette, hogy ab eszer zds t6r gy a vonatkozzsdban ii"a, obgos 
I o ga 6lr f enn.

A fentiekb6l megfutl-aeifato, !?sy Aj6ntatk6r 6 r€szlre nem letezik m6s, redlisalternativa beszerzlsiig6nydnek ti"tegfierere, valamint a verseny hi6nya nem annakkovetkezm6nye, hogy Alanlatker 6 ak'zbeszerzks t6rgy6ta versenyt indokolatlanuls zlikitl m6 d on hat6r o zta meg.

A Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elncike a Klr 189. S-a alapj6n a szriks6ge s vizsgaratokatelv6gezte' a vizsgfulata soran megdllapftotta, hogy a hirdetmeny nelkiili t6rgyal6soseljdr6s jogalapjdnak megalap oroit"agumegdllapithat6.

Jelen dont6st a KdzbeszerzlsiHat6s6g Elncike aKiizbeszerz*siHat6s6g honlapj6n isklzzlteszi a Kbt. 103. S (4) bekezdds6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. m6rcius L2.

a Kiizbeszerz€si Hat6s6g elntike
nev6ben:

{=<'->F
dr. Kugler Tibor
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