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hbiletmdny nekilli tdrgy alds o s eli 6rdsr 6l

A Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (a) bekezd6se alapjdn meg6llapitja,
hogy a Maryar Tudom6nyos Akad6mia K0nyvt6r 6s Inform6ci6s K0zpont, mint
aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,ACS Journals 6s Legacy Archive
Adatbizis - 2019." tilrgybart inditott

hiriletmhtlt nilktili tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

Inilokol6s

Ajdnlatk6r62019. febru6r 28. napjSn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tilj€koztafta a

Kdzbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n€lkiili tdrgyal{sos elj6r6st indit ,,ACS ]ournals 6s Legacy Archive Adatb6zis - 2019."
t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst k0vet6en a Kbt. L03. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en t6j6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
nElkiili targyalilsos eljdrds jogalapjanak alkalmazhat1sigilt igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerz6d€s kizdr6lagos jog v6delme miatt kiz6r6lag az
aj6nlatt6telre felh(vo ft gazdasilgi szerepl6vel kothet6 meg.

A jelen klzbeszerz€si elj6r6s megval6sit6sdnak c6lja, hogy az Ajdnlatk6r6 az
Elektronikus Inform6ci6szolgilltatds (EISZ) nemzeti program rendszer6n kereszttil a
hozzlrt0rflsre jogosultak kor6nek biztositsa a beszerz1s t6rgy6tk€pez6 szolgSltat6sok
ig6nybev6tel6t.

Az EISZ a Kormdny 22a9/2001. 0X. 72.) hatilrozata (az Orszfugos Tudom6nyos
Kutatdsi Alapprogramok BizottsAg elnoke beszdmol6j6nak elfogad6sdr6l €s az
egys6ges elektronikus inform6ci6szolgilltatas elveinek 6s k6vetelm6nyeinek
kidolgozdsdval kapcsolatos feladatokr6l) alapjen l6treitttt olyan nemzeti program,
amelynek c6lja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudom6nyos kutat6s szdmfura
n6lkiiliizhetetlen elektronikus informdci6forr6sokat kozpontilag, nemzeti licenc
alapj6n vfus6rolja meg. igy az eddigiekn6l ldnyegesen tobb infoimaci6t, sz6lesebb
felhaszndl6i kornek, fajlagosan kedvez6bb 6ron lehet biztositani.

Az Elektronikus Inform6ci6szolgilltatds Nemzeti Program finanszirozAsdval 6s
m{ikodtet6s6vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1079/2012. (III. 28) Korm.
hat6rozatban a Kormdny felk6rte a Magyar Tudom6nyos Akad€mi6t (a
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tovabbiakban: MTA),\ow az ir6nyit6sa alatt 6116 koztestiileti k6lts6gvet6si szerv,vagyis az Aj6nlatk6r6 kdzrem{lkdd6s€vel ldssa el az ElektronikusInform6ci6szolg6ltat6s Nemzeti Program mfkodtetes6vel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerz€sre kertil6 ad,atb6zisok k6r6nekmeghat6ro z6s6ta.(ide6rtve a jelen k}zbeszerz*si elj6r6s thrgyiltk€pez6adatbdzisokatis) -egy ftiggetl.:n testiilet (Elsz Programtandcs) Zitut meghozott dont6seredm6nyekent, illetve az ewes tagint6zmeiyuk igenyeit figyelembJv6ve keriilt sor.

A. beszerz1s .t6rgy6t szetz6i jogv6delem alatt 6116 adatb Lzishoz val6 hozz6f€r6stbiztosit6 el1fizetfii_szolgdltatis kepezi annak 6rdek6bery hogy az MTA biztosftanitudja az EISZ Nemzeti Program miikddtet6s6vel kup.Jotutos feladatait. Azadatbilzishoz val6 hozzaf6r6"i ki"aroragosan - a for$lmazfusra kizdr6lagosanjogosult - ajdnlattdtelre felk6rt Americat ch"rrrical soclty (ACS) biztositja, m6s
aj6nlattev6 nem kdpes a targyibeszerzlstklpez6adatbazisok irotgatuta"aru.

AzEISZ Nemzeti Program keretCben beszerzend6 adatbilzis szerz\r jogv6delem alatt
ell6 gytiitem6nyes m6, amely egy6ni eredeti jellege nem pusztdn adott tartalom
egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatko zesok-"gh"tat oiottszempontok ment€n
tdrt6n6 v6logatils6b6l is fakad.

Az aiilnlatt€telre felhivott gazdas6gi szerepl6 nyilatko zatilbanmeger6sftette, hogy a
beszerzfls targy a vonatkoz6sdban kizfu 6ragos joga 6ll fenn.

A fentiekb6l megSllapithat6, hogy Aj6nlatk6r 6 rlszlre nem letezik m6s, redlis
alternaffva beszerz€siig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kovetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6r 6 a iozbeszer z*s tdr gy At 

"lr"rr"r,yt 
indokolatlanul

szttkitl m6don hat6r ozta meg.

A Kdzbeszerz1si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziikseges vizsg6latokat
el-v6gezte, avizsg6lata sordn megdllapftotta, hogy a trirdetm€try r,Jlki'li t6rgyaldsos
eljdr6s jogalapjanak megala pozotts6ga megalapiihatO.

|elen dont6st aKozbeszerzlsiHat6s6g Elndke aKlzbeszeruEsiHat6s6g honlapj6n is
kdzzlteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest 2019. m6rcius 12.

a Ktizbeszerz6si Hat6sig elntike
nev6ben:
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dr. Kugler Tibor
f 6o szt Alyv ezet6, kiadm6nyoz6
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