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Ddntds
hirdetmdny nCkAfi tdrgyaldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke o k6zbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. tdrvdny (a tovSOOiat<Oan: Kbt.)

103. 5 (4) bekezddse atapi6n meg5ttapitja, hogy a Magyar Tudomdnyos Akaddmio Konywdr ds lnformdci1s
K1zpont ajdnlatk6r6 (a tov5bbiakban: Aj6ntatkbr6l "A ProQuest Centrol, Scitech Premium, Proquest
Dissertotion ond Theses Global, valomint oz Alexonder Street online adotbdzishoz val6 hozzdfdrds biztositdsa
(2 0 1 8I' tSrgy6ban inditott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyaldsos elidras iogalopja megolooozott.

lndokolds

Af5ntatk6r6 20L7. december 1. napldn o Kbt. 103.9 ft) bekezddse alapi{n t6i6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. E @ bekezddsinek c) pontjo atapj6n hirdetm6ny n6lk0li t5rgyal5sos eli5r6st indit

"A 
ProQuest Centrol, Scitech Premium, Proguest Dissertotion ond Theses Globol, volomint oz Alexander Street

online odotbdzishoz vo16 hozzdfdr4s biztositdsa (20 18)' tSrgyban.

AlSntatk6r6 a r6sz6re kibocs6tott hi5nyp6tt6si fethivSsokat kovet6en a Kbt.103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en t5i6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lk01i t6rgyal6sos
elj5r5s logatapj5nak atkatmazhat6s6g6t igazo16 dokumentumokat.

A jelen kozbeszerz6si eti5rds megvat6sit6s6nak c6lja, hogy az Ajdntatk6r6 az Elektronikus

lnformdci6szolgdltat6s (EISZ) nemzeti program rendszer6n keresztul a hozz6t6r6sre jogosultak kdr6nek
biztositsa a beszerz6s tdrgy6t k|pezl szotgdltatSsok ig6nybev6tel6t.

Az EISZ a Korm5ny 2249/200t. (lX. 12.) hat5rozata (az 0rszdgos TudomSnyos Kutat6si Atapprogramok
Bizottsdg elnoke besz6mot6j6nak etfogad5s5r6l 6s az egys6ges elektronikus inform6ci6szotg6ltat5s etveinek
6s kdvetelm6nyeinek kidolgoz5s6val kapcsolatos fetadatokr6l) atapl6n t6treiott olyan nemzeti program,

amelynek c6lla, hogy a fets6oktatds 6s a tudom6nyos kutat6s szdmdra n6lkOlozhetetlen elektronikus
inform5ci6forr6sokat kdzpontitag, nemzeti licenc atapj5n v6s6rotja meg. igy az eddigiekn6t t6nyegesen tobb
inform5ci6t, sz6lesebb felhaszn616i kornek, faltagosan kedvez6bb 5ron lehet biztositani.

Az Etektronikus Inform6ci6szolgdltat6s Nemzeti Program finanszirozSs5val 6s m0kodtet6s6vel kapcsolatos
fetadatokr6l sz6l6 L079/2012. (lll. 28.) Korm. hat6rozatban a Korm6ny fetk6rte a Magyar Tudom5nyos
Akad6mi5t (a tov5bbiakban: MTA), hogy az ir5nyit5sa alatt 6116 kdztestuleti k6lts6gvet6si szerv, vagyis az

Aj5ntatk6r6 kozremUk6d6s6vel t6ssa el az Elektronikus Inform5ci6szo196ttat5s Nemzeti Program
m0kodtet6s6vel kapcsotatos fetadatokat.
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Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerz6sre kerrit6 adatb6zisok kor6nek meghatSrozSs6ra (ide6rtve a

jeten kozbeszerz6si etl6rSs t5rgydt kbpez(5 adatb5zist is)egyfuggetten testr.itet (EISZ Programtan6cs)dltal

meghozott dont6s eredm6nyek6nt, iltetve az egyes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev6ve ker0lt sor.

Az adatb6zish ozval6hozz6tbr6sl kiz616lagosan a forgalmaz6sra kiz516lagosan jogosult aj5ntatt6tetre fetk6rt

ProQuest LLC biztositia. Tekintettet arra, hogy a beszerz6s tdrgy6t szerzli jogv6detem alatt 6tt6 adatb5zishoz

val'6 hozz6t6r6st biztosit6 et6fizet6i szotg5ttat6s k6pezi annak 6rdek6ben, hogy az MTA biztositani tudla az

EISZ Nemzeti Program m0kodtet6s6vet kapcsotatos fetadatait, 6s a jeten kozbeszerz6si etj6r6s t5rgy5t

k6pez6 adatb6zis kizdr6tagos terjeszt6si logdvat a ProQuest LLC rendelkezik, m5s al6ntattev6 nem k6pes a

t5rgyi beszerz6st k6pez6 adatb5zis szotg5ttat6s6ra. Nem l6tezik olyan m5s eti6r5sfalta, mety tov6bbi

gazdas6gi szerep[6k r6szv6tel6t tenn6 lehet6v6 az ell6rSsban.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzend6 adatb6zis szerz6i logv6detem alatt 5tt6 gyOjtem6nyes m0,

amely egy6ni eredeti iettege nem puszt5n adott tartalom egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatkoz5sok

meghatSrozott szempontok ment6n tort6n6 v5logatds5b6t is fakad.

Az al5ntatt6telre felhivott gazdas5gi szerepl6 nyilatkozatdban meger6sitette, hogy a beszerz6s tdrgya

vonatkoz5sdban kizdr6tagos loga 5tt fenn.

A fentiekb6t megSttapithat6, hogy Aj6ntatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m6s, re6tis alternativa beszerz6si

ig6ny6nek kiet6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Ai6ntatk6r6 a

kozbeszerz6s tdrgy5t a versenyt indokolatlanut szOkit6 m6don hatSrozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a vizsg5lata

sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos etj6r6s jogalapj6nak megalapozotts6ga

meg6llapithat6,

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapl5n is k6zz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megf ele[6en.

Budapest, 2017. december 15.
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