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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke o kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXL|ll. toru6ny (a tovdbbiakban: Kbt.)

103. 9 (4) bekezdAse alapi6n megdttapitja, hogy a l,lagyarTudomdnyos Akaddmio Kdnyvtdr 6s Inlormdcids
Kdzpont ai5nlatk6r6 (a tov5bbiakban: AiSnlatk616) ,A Sz6TuddsTdr odotbdzishoz vol6 hozz6l6r6sre
irdnyul6 eldfizetds" t5rgy6ban inditott

hirdetmAny ndk0U tdrgyokisos elidrds iogolopjo megolapozott.

lndokolds

Af6nlatk6r6 2017. december 13. napl6n o Kbt. 103. 5 (1) bekezddse atapj5n t6i6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. I @ bekezddsEnek c) pontjo atapj5n hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyatdsos etl5r6st indit
,,A Sz6TuddsTdr adotbdzishoz va16 hozzdfdrisre irdnyu16 el6fizetds' tdrgyban.

Al6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, valamint
csatotta a hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat6sos etj6r5s iogalapj6nak alkalmazhat6sdg6t igazot6 dokumentumokat.

A leten kozbeszerz6si etl6r6s megval6sit5s6nak c6lja, hogy az Aj6ntatk6r6 az Elektonikus
lnform5ci6szolg6ttat5s (EISZ) nemzeti program rendszer6n kereszt0l a hozz|tilr6sre logosultak kor6nek
biztositsa a beszerz6s t5rgy6t k6pez6 szotg5ttat6sok ig6nybev6tet6t.

Az EfSZ a Korm5ny 2249/200L. (lX. 12.) hat6rozata (az 0rsz6gos Tudom6nyos Kutat6si Atapprogramok
Bizotts6g elnoke besz6mo16jSnak elfogad6s616l6s az egys6ges elektronikus inform5ci6szo196ltat5s elveinek
6s kovetetm6nyeinek kidotgoz5sdval kapcsolatos fetadatokr6| atapj6n t6trejott olyan nemzeti program,

amelynek c6lia, hogy a fels6oktat5s 6s a tudom6nyos kutat6s szSm6ra n6tkrltozhetetlen elektronikus
informdci6forr5sokat kozpontitag, nemzeti ticenc atapj6n vdsdrotla meg. igy az eddigiekn6t t6nyegesen tobb
inform5ci6t, sz6lesebb fethaszn6t6i k6rnek, fajlagosan kedvez6bb 6ron [ehet biztositani.

Az Elektronikus Inform5ci6szolg6ttatds Nemzeti Program finanszirozds6vat 6s m0kodtet6s6vet kapcsotatos
fetadatokr6t sz6I6 L079/2012. (lll. 28.) Korm. hat5rozatban a KormSny fetk6rte a Magyar Tudom5nyos
Akad6mi5t (a tov6bbiat<ban; MTA), hogy az ir6nyitSsa alatt 5116 koztest0teti kotts6gvet6si szerv, vagyis az

Ajdntatk616 kozrem0kod6s6vel [5ssa el az Elektronikus Inform5ci6szotgSltat6s Nemzeti Program
mU kodtet6s6vel kapcsolatos f eladatokat.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerz6sre ker016 adatb6zisok kor6nek meghat5roz6s6ra (ide6rtve a

jelen kOzbeszerz6si etj5r5s t5rgy5t k6pez6 adatbSzisokat is) egy f0ggetten test0let (EISZ Programtan6cs)
5ltal meghozott dont6s eredm6nyek6nt, illetve az egyes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyetembev6ve kerrllt sor.
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Az adatb5zisokhoz vat6 hozz5f6r6st kiz5r6lagosan a forgalmaz{sra kizdr6lagosan jogosult ai6ntatt6tetre
fetk6rt Tinta Kft. biztositia. Tekintettel arra, hogy a beszerz6s t6rgySt szerz6i jogv6detem atatt 6116

adatb6zisokhoz val6 hozzSf6r6st biztosit6 el6fizet6i szotg6ttat5s k6pezi annak 6rdek6ben, hogy az MTA

biztositani tudla az EISZ Nemzeti Program m0kodtet6s6ve[ kapcsotatos feladatait, 6s a jelen kozbeszerz6si

eti5r5s t6rgy6t kbpez6 adatb5zis kiz5r6tagos tulaldonosi 6s ennek megfetel6en a terleszt6si iog5val a Tinta

Kft. rendelkezik, m5s ai6ntattev6 nem k6pes a t6rgyi beszerz6st k6pez6 adatb6zisok szolg6ttatds5ra. Nem

t6tezik olyan mds etjdr5sfalta, mely tov5bbi gazdas5gi szerepl6k r6szv6tel6t tenn6 lehet6v6 az etjdr5sban.

Az EISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzend6 adatbSzisok szerz6i logv6detem atatt 5116 gy0jtem6nyes

m0vek, amelyek egy6ni eredeti jettege nem puszt5n adott tartalom egyedis6g6b6[, hanem a tartatmak,
hivatkoz5sok meghat5rozott szempontok ment6n tort6n6 v6togatdsdb6t is fakad.

Az ai5ntatt6telre felhivott gazdas6gi szerepl6 nyitatkozat6ban meger6sitette, hogy a beszerz6s t5rgya

vonatkoz6s6ban kizdr6lagos loga 5tt fenn.

A fentiekb6l megdttapithat6, hogy AlSntatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz6si

ig6ny6nek kiet6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Ai5ntatk6r6 a

k6zbeszerz6s t5rgy5t a versenyt indokolatlanut szOkit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke a Kbt. 189. S-a atapi5n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a vizsg6lata

sor5n meg6ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos etj5rds logalapi5nak megalapozotts6ga

megSttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapl6n is kozz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megf etet6en.

Budapest, 2018. lanudr 3.

Rig6 Esaba
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