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A Kdzbeszerzdsi Hat6s6g Elndke a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLII. tcirv6ny

(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapitja, hogy a Magyar

Tudomdnyos Akad4mia k)nyotdr 6s lnformdci6s Ki)zpont aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:

Ajenhtker6) ,,A SpingerLink 6s Nature loumals adatbizisokhoz, ualamint a Spinger e-

books collection tartalomhoz oal6 hozzaf4rds biztositdsa Q018)" teryyeban indltott

hiriletmeny ndlkiili hrtLwalAsos eli 6rds iogalagia megalagozott.

lnilokolds

Ai6nlatk6r6 2018. 6prilis 14. napjSn a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapjdn tfliflkoztatta a

K6zbeszerz1si Hat6sdgo! hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdes€nek c) pontja alapjdn
hirdetm6ny n6lkiiLli t6rgyal6sos elj6r5st lrrdlt ,,A SpingerLink 6s Nature lournals
ailntbdzisoHroz, oalamint a Spinger e-books collcction tartalomhoz aal6 hozzdfiris biztositnsa
(2018)" tArgyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j€koztatta a Klzbeszerzflsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm€ny n6lktili tdrgyalAsos elj6r6s jogalapjSnak

alkalmazhat6s 6g6t igazol6 dokumentumokat.

A jelen kozbeszerz€si eljdr6s megval6slt6s6nak c6lja, hogy az Ai6rla*6r6 az

Elektronikus Inform6ci6szol galtatas @ISZ) nemzeti program rendszer6n keresztiiLl a

hozz6t6t6sre jogosultak kdr6nek biztositsa a beszerz1s tArryat k6pez6 szolgSltat6sok
ig6nybev6tel6t.

Az EISZ a Korm6ny 2249/2001.. 0X. 12.) hatlrozata (az Orsz1gos Tudom5nyos
Kutat6si Alapprogramok Bizotts6g eln6ke besz6mol6j6nak elfogad6s1r6l €s az

egys6ges elektronikus inform6ci6szolg6ltatds elveinek 6s kdvetelm6nyeinek
kidolgoz6s6val kapcsolatos feladatokr6l) alapj6n l€hej6tt olyan nemzeti Program/
arnelynek c6lja, hogy a fels6oktatds 6s a tudom6nyos kutat6s sz6mdra n6lkiil6zhetetlen
elektronikus informdci6forr6sokat kdzpontilag, nemzeti licenc alapj6n v6s6rolja meg.
Igy az eddigiekndl l€nyegesen tdbb informdci6t, sz€lesebb felhaszndl6i kdrnek,
fajlagosan kedvez6bb dron lehet biztositani.
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Az Elektronikus Informdci6 szolgirltatfus Nemzeti program knansziroz6sinal 6s
mfk6dtet6s€vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1.079/2012. (III. 2g.) Korm.
hat6rozatban a Kormdny ferkdrte a Magyar Tudomdnyos Akad6midi (a tovdbbiakban:
{]{).nogf az tu6nyit6sa alatt 6lld kdztestiileti kOltsegvetesi 

")"*, uugyi" 
^,Aj6nlatk€r6 kdzremffkcid6sdvel ldssa el az Elektroniku"s Informdcioszolllltatas

Nemzeti Program m{ik6dtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az ElsZ Nemzeti Program keretEben beszerz6sre keriil6 adatb6zisok k6r6nek
meghat6roz6sdra (ide6rtve a jelen kdzbeszerzdsi elj6r6s t6rgyatk6pez6 adatbdzisokat
is) 

- 
egy ftiggetlen testiiret (Ersz programtandcs) aital meghozott d6nt6s

eredm6nyek6nt illetve az egyes tagint6zm6riyek ig6nyeit figyelembeieve kertirt sor.

Az EISZ Nemzeti Program keretdben beszerzend6 adatbdzis szerz6i jogvldelem alatt
dll6 gyiijtem6nyes mf1 amely egy6ni eredeti jellege nem puszt6n adott tartarom
egyediseg6b6l, hanem a tartamak, hivatkoz6soi -"lgh"tatorott szempontok -"r,te'tdrt6n6 v6logatds6b6l is fakad

Az springer customer servic.e Center GmbH. az egyetlen 6s k iz6r6lagos fotgarmaz6ja
az elj{r6s t6tgy6t k€pez6 adatbdzisnak.

A fentiekb6l megdllapithat6, hogy Aj6nlatk 616 r6sz6re nem l€tezik m6s, redlis
Sljem3tiva 

beszerz€si ig6ny6nek tGtegiiesere, valamint a verseny hi6nya nem annak
kiivetkezm€rrye, hogy Ajdnlatk€r6 a ilzbeszerucs targyilt averienyt indokolatlanul
sziiklt6 m6don hat6rozta meg.

A Klzbeszerz€si Hat6sdg Eln.ke a Kbt. 1g9. s-a alapjdn a sztiksdges vizsg6latokat
elyegezte' avizsgillata sordn megdrlapftotta, hogy a irirdetmeny neikuri tar"gyalasos
eljdres jo galapjdnak megalapozotts6gJ megdllapi-tirat6.

Jelen d<intest a K}zbeszerzlsi Hat6sdg Elndke a Klzbeszev*si Hat6sag honlapj6n is
kdzz1teszi a103. g (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest, 2018. Aprilis 27.
,r"

Rig6 Csaba
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