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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke o kozbeszerz4sekr1l sz6l6 2015. 6vi CXL\tt. torvdny [a tovdbbiakban:
Kbt') 103. 5 (4) bekezddse alapi6n megdttapitja, hogy a Magyor Tudomdnyos Akoddmio Konyvtdr 6s
lnformdcids Kozpont ajr6ntatk6r6 (a tovdbbiakban: Al6ntatk6r6) ,,A SpringerLink odotbdzishoz vot6
hozzdfErds bi ztos itdso ( Z 0 I Z ) " t5rgydban i nditott

h i rd et m 6 n y n 6 k A I i td rgyo ld so s e Ij 6 rd s i og o lo pi o meg a lo pozott.

lndoko16s

A16nlatk6r6 2017. augusztus 14. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse atapi|tn tSl6koztatta a
Rozbeszerz6si Hat6s6got, hogy Kbt. 98. I {2) bekezddsdnek c) pontjo atapl6n hirdetm6ny n6tkuli
t5rgyaldsos etjSr6st indit I SpringerLink odotbdzishoz vo16 hozzdf6r6s biztositdso (2017)" titrgynan.

AiSntatk6r6 a r6sz6re kibocs6tott hidnyp6tt6si fethivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfele[6en tdi6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkuti
tdrgya15sos etjdrSs jogatapj6nak atkatmazhat6sd96t igazo16 dokumentumokat.

A jeten kozbeszerz6si etlSr6s megval6sitds5nak c6tja, hogy az Ajdnlatk616 az Etekronikus
lnformdci6szolg6ttatds (EISZ) nemzeti program rendszer6n keresztul a hozzilf|r6sre jogosultak
ko16nek biztositsa a beszerz6s t6rgy5t k6pez6 szotg5ttatdsok ig6nybev6tet6t.

Az Ef SZ a KormSny 2249/2001. (tx. tz.) hat6rozata (az 0rszdgos Tudom6nyos KutatiisiAtapprogramok
Bizotts6g eln6ke besz6mot6jdnak etfogadds616l 6s az egys6ges elektronikus informSci6szotg6ttatds
elveinek 6s kovetelm6nyeinek kidotgozds5vat kapcsotatos fetadatokr6t) alapl6n t6trejott olyan nemzeti
program, amelynek c6lja, hogy a fels6oktatds 6s a tudomSnyos kutat6s szdm6ra n6tktjlozhetetten
elektronikus inform6ci6fo116sokat kozpontilag, nemzeti licenc atapl6n v6s6rolja meg. igy az
eddigiekn6t [6nyegesen tobb informdci6t, sz6lesebb fethaszn6t6i kornek, fajlagosan t<eovel6un 6ron
tehet biztositani.

Az Elektronikus Informdci6szotg6ltatds Nemzeti Program finanszirozdsdval 6s mfikodtet6s6vel
kapcsolatos fetadatokr6l sz6l6 IO79/2012. (lll. 28.) Korm. hatdrozatban a KormSny felk6rte a Magyar
Tudomdnyos Akad6mi6t (a tovdbbiakban: MTA), hogy az i16nyit5sa atatt 6tt6 koztesiOteti kotts6gveGsi
szerv, vagyis az AiSnlatk616 kozremiikod6s6vet tdssa et az Etekronikus InformSci6szotg6ttatds
Nemzeti Program mUkodtet6s6veI kapcsolatos fetadatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerz6sre kerut6 adatb6zisok kor6nek meghat6rozdsdra
{ide6rtve a ieten kozbeszerz6si eljdr6s tdrgy5t k6pez6 adatbiizist is) egy f0ggetten iestulet [e lSz
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Programtan6cs) 6ttat meghozott dont6s eredm6nyek6nt, ittetve az egyes tagint6zm6nyek ig6nyeit
figyelembe v6ve kerutt sor.

A jeten kozbeszerz6si etiSr6s t6rgy6t kbpezl adatb6zis kiemetked6 jetent6s6g0, amely egyedutik6nt
fetet meg azon szakmai etv6r6soknak, ametyeket a felhaszndt6 tagint6zm6nyek tudom5nyos szakmai
kovetelm6nyk6nt t5masztanak. Kiz616lag ez az adatb6zis tartalma 6s funkci6ia fetel meg valamennyi
felhaszn5t6 tagint6zm6ny tudom6nyos 6s szakmai ig6ny6nek. A hazai fets6oktat6si int6zm6nyek 6s

kutat6hetyek kiz6r6tag a t6rgybeti adatbdzisban taldthat6, vezet6 nemzetkozi kutat6sokon ataput6

m0vekb6t nyerhetnek kimerit6 6s megatapozott inform5ci6kat tanutmdnyaik, kutat5saik sordn.

Mindezen k6rutm6nyek aldt6maszti5k a jeten kOzbeszerz6si etj6r6s t6rgy6nak egyedut5tt6s6g6t,
tov6bb6 azon kortilm6nyt, miszerint az m5s adatbSzisok beszerz6s6vel nem hetyettesithet6.

A jeten kozbeszerz6si etj5rds tdrgy6t k6pez6 adatb5zis egyed0t6tt6s6g5t annak szerzoi iogitag v6dett

min6s6ge is at6tdmasztia, amety az adatb6zis egy6ni, eredeti ietteg6ben nyitvdnut meg, 6s amely

min6s6ge eteve kiz6rja annak helyettesithet6s6g6t.

A beszerz6s tSrgy6t k6pez6 szerz6i yogv6delem atatt 5tt6 adatbdzishoz val6 hozzAtbr6st biztosit6

el6fizet6i szolgSltatSs k6pezi annak 6rdek6ben, hogy az Al5ntatk616 biztositani tudia az EISZ Nemzeti

Program m0kodtet6s6vel kapcsotatos feladatait, a hozz6t6r6si jog biztosit6s6vat pedig kiz616tagosan

az al5ntatt6tetre felk6rt Springer Customer Service Center GmbH rendetkezik.

A jeten kozbeszerz6si etjSr6s tirgyitl k6pez5 adatb6zis olyan egyedi m0veket tartalmaz, amelyek

tekintet6ben a szerz6i logi v6delem az egyes szerz6k szeltemi tev6kenys6g6b6t fakad6 egy6ni, eredeti
je[eg alapi6n itleti meg 6ket. Az adatbitzis tartatmdnak 6sszev5togat6sa, elrendez6se vagy

szerkeszt6se egy6ni, eredeti jelteg0 gy0ytem6nyes m0, egy6ni eredeti iettege nem pusztSn adott

tartalom egyeCii6g6n6t, hanem a tartatmak, hivatkoz5sok meghat6rozott szempontok ment6n tort6n6

v5togat6sdb6t is fakad. A v6detem a gyfiitem6nyes m0vet megitteti akkor is, ha egy6bk6nt annak

r6szei, tartatmi etemei nem r6szes0lnek, ittetve nem r6szesiithetnek szerz6i iogi v6detemben.

A fentiek atapy5n egy6rtetmUen meg6ttapithat6, hogy a beszerz6si ig6ny meghat6rozdsdra nem

onk6nyes m6don ker0lt sor, a kozbeszerz6s t6rgydnak megv5laszt6sa nem a verseny indokotattan

sz0kit6s6nek az eredm6nye, nem t6tezik m5s re5lis alternativa az EISZ tagint6zm6nyek tudom6nyos,

iltetve szakmai ig6nyeinek a kiet6git6s6re, tov5bb6 a szerz6d6s kiz6r6tagos logok v6detme miatt a

Springer Customer Service Center GmbH-val kothet6 meg.

Az ai5ntatt6tetre fethivott gazdasdgi szerep16 nyitatkozat6ban meger6sitette, hogy a beszerz6s t5rgya

vonatkoz6s6ban kiz516tagos loga 5tt fenn.

A fentiekb6t meg6ttapithat6, hogy Aj5ntatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m5s, redtis atternativa beszerz6si

ig6ny6nek t<iet6git6s6re, vatamint a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Aidnlatk6r6 a

kozbeszerz6s t6rgy6t a versenyt indokotattanut szfikit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapl6n a sz0ks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a

vizsgdlata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrJli t5rgyatdsos eti616s logatapiSnak
megatapozottsdga meg6ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a

103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 2017. augusztus 28.

Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapi6n is kozz6teszi a
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