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Ddntds
hiriletmdny n6lkiili tdrgyalhsos eli dtdsr6l

A Kdzbeszerz1si Hat6s6g Elndke a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. €vi CXLIII. tdrv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg5llapltja, hogy a Magyar

Tudomdnyos Akadimia Kdnyotdr 6s lnformdcids Ki)zpont ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban:
Ajenlatkerf) ,,A Shod Alapitodny Vizudlis Tiirtdnelmi Archioum aal6 hozmfdris biztositdsa"

t6rgy6ban indltott

hiriletmln! nhlkilli tthwaldsos eli dris iogalapia megalaPozott.

Inilokolds

AjSnlatk6r6 2018. dprilis 1.4. napj5rn a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapj6n tAjdkoztalta a
Kdzbszerzasi Hat6sagot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdesenek c) pontja alapjdn
hirdetm6ny n€lkiili tergyal6sos elj6r6st indlt ,,A Shoi Alapitainy Vizudlis Tdrttnelmi
Ar chiaum aal6 hozzdferds biztositisa" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerz€si
Hat6sagot, valamint csatolta a hirdetm€ny n6lktili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapj6nak
alkalmazhat6sAgit igazol6 dokumentumokat.

A jelen kdzbeszerufsi eljSr6s megval6sit6s6nak c61ja, hogy az Ai6nlatk€r6 az

Elektronikus Inform6ci6szolg6ltat6s (EISZ) nemzeti Program rendszer6n keresztiil a
hozzSl6r6sre jogosultak k6r6nek biztosftsa a beszerzAs tflrgy6t k€pez6 szolg6ltat6sok
ig6nybev6tel6t.

Az EISZ a Kormdny 2249/2001. 0X. 12.) hat{rozata (az Orcz.Agos Tudom6nyos
Kutat6si Alapprogramok Bizotts6g elndke besz6mol6jAnak elfogaddsdr6l 6s az

egys6ges elektronikus informdci6szolgeltat6s elveinek €s kdvetelm6nyeinek
kidolgoz6sdval kapcsolatos feladatokr6l) alapj6n l6trejdtt olyan nemzeti Program/
amelynek c6lja, hogy a fels6oktat6s 6s a tudomdnyos kutatds sz6m6ra n6lkiilcizhetetlen
elektronikus inlormdci6forr6sokat kcizpontilag, nemzeti licenc alapjdn v6s6rolja meg.

Igy az eddigiekndl l€nyegesen tobb inforrndci6t, szElesebb felhaszn6l6i komek,
fajlagosan kedvez6bb 5ron lehet biztositani.

Az Elektronikus Inform6ci6szolg6ltat6s Nemzeti Program finanszlroz6sdval 6s

mfk6dtet€s€vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1079/2012. 0II. 28.) Korm.
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hatdrozatban a Korm6ny felk6rte a Magyar Tudom6nyos Akad6midt (a tovdbbiakban:
MTA), 

- 
hogy az irinyitlsa alatt dll6 koztestiileti koltsegvetesi szerv, vagyis az

Aj6nlatk6r6 k6zremiik6d6s6vel ldssa el az Elektroniku-s Informdcioszol[altatas
Nemzeti Program mrlkodtetds6vel kapcsolatos feladatokat.

Az Ersz Nemzeti Program keret6ben beszerz6sre keriil6 adatb6zisok kor6nek
meghat6rozds6ra (ide6rtve a jelen kdzbesz erz6si elj6r6s t6rgy 6t k6pez6 adatbdzisokatis) egy fiiggetlen testiilet (Ersz programtan6cs) iitar meghozott ddnt6s
eredm6nyek6nt, illetve az egyes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembei6ve keriiit sor.

A shoa Alapitv6ny vizu6lis T6rt6nelmi Archivum egy trtbb mint 55 ezer vide6interjft
tartalmaz6, teljes eg6sz6ben megtekinthet6 vide6gyiijtem€ny, melyet a Holokauszt 6s
egy€b, emberis6g elleni bfincselekm6nyek tul6l6ivel 6s szemtanriival k6szitettek. Az
adatbAzis kizdr6lagos kiad6i 6s felhaszndldsi jogaival kiz6r6lag az ajdnlatt6telre
felhivott ProQuest LLC. rendelkezik.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzend6 adatbilzis szerz6i jogv€d.elem alatt
dll6 gyiijtem6nyes mii, amely egy6ni eredeti jellege nem pusztiin idott tartalom
egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatkoz6sok meghatdrozott szempontok ment6n
tort6n6 viilogatdsdb6l is fakad.

Az aj6nlatt6telre felhivott gazdasigi szerepl6 nyilatkozatdban meger6sitette, hogy a
beszerz6s targya vonatko z6s6ban kiz6r6lagos joga 6ll ferur.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Ajrinlatkdr6 r6sz6re nem ldtezik m6s, re6lis
alternativa beszerz1sj ig6ny6nek kiel€git6s€re, valamint a verseny hidnya nem annak
kdvetkezmErye, hogy Aj6niatk6r6 a kdzbeszerzls tfurgyet a verienyt indokolatlanul
szilkitS m6don hat6rozta meg.

A Kdzbeszerz€si Hat6srig Elndke a Kbt. 189. g-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat
elv6gezte, a vizsgdlata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny nJlktifi tar"gyalasos
e!ar6s jogalapj6nak megalapozottsdga megiillapithat6.

felen diint6st a K'zbeszerzlsi Hat6sdg Elnoke a K}zbeszerzlsi Hat6s6g honlapjdn is
klzz€teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en. --,
Budapest, 201.8. |prilis 27.

1026 Budapest, Iliaclo u. 5. . 1525 pf. 166. . lel.: +36 I gg2 g5 00 . kapcsolat@k1.hu . n,ww,.kozbeszerzes.hu


		2018-05-03T11:20:27+0200
	Rigó Csaba Balázs




