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DdntAs
hiriletmhny ndlkiili tdrgyalilsos eljdrdsrdl

A Kizbeszerz6si Hat6sdg Elnrike a ki)zbeszerz1seLr1l sz6l6 2075. 6vi CXLII. torv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitja, hogy a Magyar
Tudomdnyos Akndhnia Kdnyotdr 6s Informdci6s Kt)zpont aj6nlatk€r6 (a tovdbbiakban:
Ajdnlatk€r6) ,,A SciFinder adatbdzishoz oal6 hozzdferds biztosttisa (2018)" llLrgyilban
inditott

hirdetm2ny nllkiili tdwaldsos eli drds iogalapi a megalapozott.

Inilokolns

AjSnlatk6r6 2018. dprilis 11. napj5n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a
Ktizbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€sEnek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny nElkiili t6rgyal6sos eljdr6st indlt ,,A SciFinder adatbAzishoz va76
hozz6l6rts biztositisa (2018)" tlryyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t5j€koztatta a Kdzbeszerz1si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n61ktili t6rgyal6sos e1j6r6s jogalapj6nak
alkalmazhat6s SgAt igazol6 dokumentumokat.

A jelen kdzbeszerzflsi eljAr6s megval6slt6sdnak c6lja hogy az AjAriatk€rl az
Elektronikus Inform6ci6szolgdltatds (EISZ) nemzeti program rendszerdn keresztiiLl a
hozz6f€r6sre jogosultak kclrenek biztosltsa a beszerzds t6rgy6t k6pez6 szolgdltatasok
igenybev6tel6t.

Az EISZ a Kormdny 2249/2001,. 0X. 12.) hat6rozata (az Orsz{gos Tudomdnyos
Kutatdsi Alapprogramok Bizottsdg elndke besz6mol6j6nak elfogadAs6r6l 6s az
egys6ges elektronikus informdci6szolgAltatAs elveinek 6s kiivetelm6nyeinek
kidolgozds6val kapcsolatos feladatokrdl) alapj6n l€trejdtt olyan nemzeti program,
amelynek c6lja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudom6nyos kutatas sz6m6ra n6lkiikizhetetlen
elektronikus informdci6forr6sokat k6zpontilag, nemzeti licenc alapjdn v6sdrolja meg.
igy az eddigiekn6l l6nyegesen tdbb inform6ci6t, sz6lesebb felhaszndl6i k6rnek,
fajlagosan kedvez6bb aron lehet biztositani.

Az Elektronikus Informdci6szolgiitat{s Nemzeti Program finanszlroz{sAval 6s
mtikddtet6s6vel kapcsolatos feladatokr6l s2616 7079/2012. Gn. n.) Korm.
hat6rozatban a Korm6ny felk6rte a Magyar Tudom6nyos Akad6mi6t (a tov6bbiakban:
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MTA), hogy az irinyilisa alatt 5116 kozteshileti kolts6gvet6si szerv, vagyis az
Aj6nlatk€r6 kozremfkrid6s€vel 16ssa el az Elektronikus Inform6ci6szolgdltatds
Nemzeti Program miikodtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerz€sre kenil6 adatbdzisok kor6nek
meghatdroz6sdra (ide6rtve a jelen kozbesz erz€si eljArAs t6rgyAt k1pez6 adatbdzisokat
is) egy fiiggetlen testi.ilet (EISZ Programtan6cs) 61tal meghozott d6nt6s
eredm6nyek6nt, illetve az egyes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev6ve keriilt sor.

A SciFinder adatb6zis szolg6ltat6ja az American Chemical Society r6szek6nt miikdd6
Chemical Abshacts Service (CAS), amely az egyik legdtfog6bb k6miai
inf orm6ci6forr6s, ami a k6mia 6s a tdrstudom6nyai tertilet6n biztosit hozz6f€r4st a
hatalmas gytljtem6nyhez, indexelve foly6iratcikkeket, szabadalmakat. Az EISZ
Nemzeti Program keret€ben beszerzend6 adatb6.zis szerz6i jogv6delem alatt 6116

gyiijtem6nyes m(i, amely egy6ni eredeti jellege nem pusztdn adott tartalom
egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatkozdsok meghat6rozott szempontok ment6n
tdrt6n6 v5logatds6b6l is fakad.

Az aj6nlattEtelre felhivott gazdasAgS szercpl6 nyilatkozatiiban meger6sltette, hogy a
beszerzds tdrgya vonatko zis6ban kizir6lagos joga 6ll fenn.

A fentiekb6l megdllapithat6, hogy Ajdnlatk6r6 rdszEre nem l6tezik m6s, redlis
alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatker6 a klzbeszerzes 6rgy6l a versenyt indokolatlanul
sziikit6 m6don hatarozta meg.

A Kdzbeszerzdsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat
elv|gezte, a vizsgiiata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n€lktili t6rgyaldsos
elj6res jogalapjdnak megalapozottsAga megallapithat6.

Jelen dontEst a Kdzbeszerzlsi Hat6sdg Elndke a Kdzbeszerz1si Hat6sdg honlapjdn is
kdzz6teszi a 103. $ ( ) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2018. 6prilis 19.
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