
$
xtizaevenzEsr

HarOs{o

Et-trtox

I ktat6sz6m: H NT-O0 1 78103 /20L7

Ddnt6s
h i rdet mdny nElkii Ii td rgyo ld sos eljd rd s 16l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a kozbeszerzdsekr1l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. E U) be*ezadse atapjdn meg5ttapitja, hogy a l'lagyor Tudomdnyos
Akoddmio Kdnyvtdr 6s lnlormdci6s Kiizponf aj6ntatk616 (a tov5bbiakban: Ai6ntatk6r6) ;4
SciFinder odotbdzishoz vat6 hozzdfdres biztositdsa (Z0tZ)" t6rgy6ban inditott

h i rd et m 6 nv n 6 I kii I i t 6 rgya 16 s o s e li d rd s j o g o lo pi o m e g o la p ozott.

lndokolds

Ai5ntatk6r6 2017. iryrllis 24. naplSn a Kbt. 103. S ft) bekezddse alapj5n t5i6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy Kbt. 98. I E) bekezdAsdnek c) pontja atapiSn hirdetm6ny
n6tkuti t6rgyal5sos etjSrdst indit ,,4 SciFinder adatbdzishoz vol6 hozzdfdrds biztositdsa
(2017)" tdrgyban.

Aj6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t5i6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s5got, vatamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos etj5r5s jogatapl5nak

alkalmazhat6s5g5t i gazo[6 dokumentumokat.

Af5ntatk6r6 igozolta, hogy a szerz5d6s kizSr6tagos jogok v6detme miatt kiz5r6tag egy

meghat6rozott gazdas6gi szerepl6vel, az aiSnlatt6telre fethivott ChemicaI Abstract Services

szervezettet kothet6 meg. TSj6koztat6sSban aj5ntatk6r6 r6sztetesen kifeitette indokait a
kozbeszerz6si etj6r6s t5rgy6t k6pez6 adatb5zisok egyedis6ge, m6ssal nem

hetyettesithet6s6ge vonatkoz6s5ban. Tov6bb5 r6szletesen ismefiette a beszerz6si ig6ny

meghat5roz5sa speci5tis folyamat5t.

AjSntatk616 beny0jtotta a vonatkoz6 kiz516tagoss5gi nyitatkozatot annak igazolSs6ra, hogy a

beszerz6s t6rgy6t k6pez6 adatb6zis kiz6r6tagos jog6vat az aj5ntatt6tetre fethivott Chemical

Abstract Services rendetkezik, m5s aj5ntattevd nem k6pes a t5rgyi beszerz6st k6pez6

adatbdzis szotg5ttat5s5ra. Nem t6tezik olyan m5s etj6r6sfajta, mely tov5bbi gazdas6gi

szerept6k r6szv6tel6t tenn6 tehet6v6 az etjSr5sban 6s a verseny hi6nya nem annak
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kovetkezm6nye, hogy Aj5ntatk6r6 a kozbeszerz6s t5rgy5t a versenyt indokotattanut sz0kit6
m6don hat5rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sziiks6ges vizsg5latokat
elv6gezte, a vizsg5tata sor6n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0ti t6rgyal6sos etj5rds
iogatapj6nak megatapozotts5ga megSttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6sSg hontapj5n is

kozz6teszi a 103, S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. m5jus 10.
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