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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Pécsi Tudományegyetem, mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Arcanum digitális tudománytár beszerzése” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2022. szeptember 27. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít
„Arcanum digitális tudománytár beszerzése” tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosság és kizárólagos jogok védelme
miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya
tekintetében.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy beszerzési igénye egy olyan adatbázis beszerzése, amely több mint ezer
tudományos és szakfolyóirat, valamint napi- és hetilap minden eddig megjelent számát elérhetővé és
kereshetővé teszi a teljesség igényével. Ajánlatkérő álláspontja szerint a beszerezni kívánt adatbázis
Magyarországon egyedülálló abban a tekintetben is, hogy a gyűjtemény hazánkban a legnagyobb
digitális periodika adatbázis, mely gyűjtemény folyamatosan bővül, továbbá bizonyos folyóiratok a
hazai piacon csak itt érhetőek el. Ajánlatkérő előadása értelmében az adatbázishoz történő hozzáférés
számára nélkülözhetetlen, mivel azonos tartalom más forrásból nem érhető el, és nincs más adatbázis,
amely hozzáférést nyújthat a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások számára kiemelt
jelentőséggel bíró gyűjteményhez.
A beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői
szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy Ajánlatkérő megfelelő minőségben biztosítsa
alaptevékenysége ellátásával kapcsolatos feladatait. Az adatbázishoz való hozzáférést kizárólagosan –
a digitális adatbázis szerzői és vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezni jogosult - ajánlattételre
felkért gazdasági szereplő biztosítja, más ajánlattevő nem képes a tárgyi beszerzést képező adatbázis
szolgáltatására.
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A reális alternatíva körében Ajánlatkérő bemutatta, hogy milyen más adatbázisok érhetők el, azonban
más gazdasági szereplő által üzemeltetett platformon nem érhetőek el azok a tudományos és
szakfolyóiratok, valamint napi- és hetilapok melyek az Arcanum Digitális Tudománytárban
hozzáférhetőek. Ajánlatkérő igazolta továbbá, hogy a szolgáltatás mással nem helyettesíthető, egyéb
adatbázissal nem összevethető, mivel a gyűjtemény mérete, változatossága, időbeli mélysége miatt a
szakirodalmi tartalom egyedisége következtében nincs átfedés a piacon elérhető más szolgáltató
adatbázisával.
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a
vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
megalapozottsága megállapítható.
Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt.
103. § (4) bekezdésének megfelelően.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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