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A Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg511ap1\a,
hogy a Magyar Tudominyos Akad6mia K0nyvtSr €s Informici6s K0zpont, mint
aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) 6ttal ,,ACM Digital Library Adatb6zis -
2019." ttu gyban inditott

hirileturdnlt ndlktili tdrw alilsos eli drds i ogalapi a megalap o zott.

lndokol6s

Ajdnlatk6r6 2019.6pri1is 29. napjiln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjSntaj€koztatta a

Klzbeszetz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
nElktili tArgyalilsos elj6r6st indit ,,ACM Digital Library Adatb6zis - 2019.' tilrgyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6sEnek megfelel6en t6jdkoztatta a Kilzbeszeru€si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmdny ndlkiili tilrgyalilsos elj6rds jogalapjdnak
alkalmazha t6silgilt igazol6 d okumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kizilr6lagos jog v6delme miatt kizin6lag az

ajdnlatt6telre felhivott gazdasdgi szerepl6vel ktithet6 meg.

A jelen klzbeszerz1si eliilrds megval6sitdsdnak c6lja, hogy az Aj6nlatk6r6 az
Elektronikus Inform6ci6szotgilItat6s (EISZ) nemzeti program rendszer6n kereszttil a

hozz6f.6r6sre jogosultak k0r6nek biztositsa abeszerz€s t6rgy6tk€pez6 szolg6ltat6sok
ig6nybev6tel6t.

Az EISZ a Korm6ny 2249/2001. 0X. 12.) haterczata (az Orsz6gos Tudom6nyos
Kutat6si Alapprogramok Bizotts6g elndke beszdmol6j6nak elfogad6sdr6l 6s az

egysCges elektronikus inform6ci6szolgSltat6s elveinek 6s k6vetelm€nyeinek
kidolgoz6s6val kapcsolatos feladatokr6l) alapj6n ldtrei6tt olyan nemzeti program,
amelynek c6lja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudom6nyos kutat6s szilmilra
n6lki.ilozhetetlen elektronikus inform6ci6forrdsokat kozpontilag, nemzeti licenc
alapjdn v6s6rolja meg. igy az eddigiekn6l l6nyegesen tobb inform6ci6t, sz6lesebb
felhaszndl6i kornek, fajlagosan kedvez6bb 6ron lehet biztosftani.

Az Elektronikus Informdci6szolg6ltatds Nemzeti Program finanszirozdsfval 6s

mtlkddtet€s€vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 7079/2012. flIL 28.) Korm.
hat6rozatban a Kormdny felk6rte a Magyar Tudom6nyos Akad6mi6t (a

tov6bbiakban: MTA), hory az irdnyitilsa alatt 6116 koztestiileti kdlts6gvet6si szerv,
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vagyis az Aj6nlatk6r6 kozremtlkod6s€vel ldssa el az Elektronikus
Informdci 6szolg6ltat6s Nemzeti Program mtikodtetds6vel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerz1sre keriil6 adatbilzisok kor6nek
meghat6rozils6ra (ide6rtve a jelen kozbeszerz€sielj6r6s tilrgyirtk€pezl adatb6zisokat
is) egy fiiggetlen testi.ilet (EISZ Programtan6cs) 6ltal meghozott d6nt6s
eredm€nyek6nt, illetve az eryes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev6ve kertilt sor.

A beszerz€s tilrgyilt szerz6i jogv6delem alatt 5116 adatblzishoz val6 hozzal6r6st
biztosit6 el6fizet6i szolgdltatds k1pezi annak 6rdek6ben, hogy az MTA biztositani
tudja az EISZ Nemzeti Program miikddtetds6vel kapcsolatos feladatait. Az
adatbdzishoz va16 hozz6ft&€st kizfullagosan - a torgalmazilsra kizdr6lagosan
jogosult - aj6nlatt6telre felk6rt Association of Computer Machinery (ACM) biztosftla,
mds aj6nlattev6 nem k6pes a t6rgyi beszerz€stklpez6 adatbilzis szolgilItatAsfua.

Az EISZ Nemzeti Program keretdben beszerzend6 adatb6 zis szerz6i jogv6delem alatt
6116 gyfijtemEnyes m{i, amely egy6ni eredeti jellege nem pusztdn adott tartalom
egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatkoz6sok meghat6rozoftszempontok ment6n
tdrt6n6 villogatAsfib6l is fakad.

Az aiilnlatt1telre felhivoft gazdas6$ szercpl6 nyilatkozatfiban meger6sitette, hogy a
beszerz€s t6rgy a vonatkozds6ban kiz6r6lagos joga 611 fenn.

A fentiekb6l megdllap(that6, hogy Ajdnlatk6r6 rlsz€re nem ldtezik mds, re6lis
alternativa beszerz€si ig€nyCnek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kovetkezm€nye, hogy Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerzls tilrgyfut a versenyt indokolatlanul
szilkitS m6don hatarozta meg.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat
elv1gezte, a vizsgdlata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetmdny n6lktili t6rgyal6sos
eljtuls jogalapj6nak megala pozoltsilga megdllapfthat6.

jelen dontdst aKdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKdzbeszerzlsiHat6s6g honlapjdn is
kdzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6sEnek megfelel6en.

Budapest, 2019. m6jus 6.

a Kdzb eszetz€si Hat6sdg elniike
nev6ben:

l,al-*'hj & S-'* k",t{.L*
dr. Kugler Tibor v
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