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Ddntis
h i rd etm 6ny n6lkii Ii td rgyo Id sos e ljd rd s 16l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. I U) bekezddse alapiiln meg6ttapitja, hogy a Mogyar Tudomdnyos
AkodEmio Kiinyvtdr 6s lnlormdci6s Kdzponf ai6ntatk616 (a tov5bbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,Az

ACM Digital Libmry online adatbdzishoz val6 hozzdfdrdsre iranyul6 szolgdltatdsi szerz6dds"

tSrgy6ban inditott

h i rd et m i ny n 6 lk ii I i td rgyo ld s o s e Ii d rd s i o g o lo pi o m e g o Io Pozott.

lndokolds

AiSntatk6r6 2017.ilpriLis 25. napj5n a Kbt. 103. S ft) bekezddse alapi6n t6i6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy Kbt. 98. I E) bekezddsdnek c) pontia atapl6n hirdetm6ny

n6tk0ti t5rgyatdsos etj5r5st indit "Az ACM Digital Library online adatbdzishoz va16

h ozzd | 6 rds re i rd nyu 16 szo lg 6 lta td s i sze rz6 d 6 s" t5 rgyban.

Aj5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t5i6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos etj5r6s jogatapj5nak

alkalmazhat6s5g5t i gazot6 dokumentumokat.

AjSntatk6r6 igazotta, hogy a szerz6d6s kiz5r6lagos jogok v6delme miatt kiz6r6tag egy

meghat5rozott gazdas6gi szerepl6ve[, az aj6ntatt6tetre felhivott Association for Computing

Machinery szervezettet kothet6 meg. T5j6koztatSs6ban aj5ntatk6r6 r6sztetesen kifeitette

indokait a kozbeszerz6si etj5r5s t5rgy5t k6pez5 adatbSzisok egyedis6ge, m5ssat nem

hetyettesithet6s6ge vonatkoz6s5ban. Tov5bb6 r6szletesen ismertette a beszerz6si ig6ny

meghat5roz6s5nak speci6tis folyamat6t.

Aj5ntatk616 beny0ltotta a vonatkoz6 kiz616tagoss5gi nyilatkozatot annak igazot6s5ra, hogy a

beszerz6s t6rgy6t k6pez6 adatbSzisok kiz5r6tagos logaivat az ai6nlatt6tetre fethfvott
Association for Computing Machinery rendetkezik, m5s al6ntattev6 nem k6pes a t5rgyi
beszerz6st k6pez5 adatb5zis szolg5ttat5s6ra. Nem t6tezik olyan m5s eti5r5sfajta, mely
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tovSbbi gazdas5gi szerept6k r6szv6tet6t tenn6 [ehet6v6 az etj6r5sban 6s a vel€eny hidnya
nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj5ntatk6r6 a kozbeszerz6s t5rgy5t a versenyt
indokolatlanut szOkit6 m6don hat5rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg5latokat
etv6gezte, a vizsgdlata sor6n meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos etj6r6s
jogatapj5nak megalapozotts5ga meg5ttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj5n is
kozz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. m5jus 3.
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