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Ddntds
hirdetmEny ndlkilIi tdrgy aldsos eli drdsrdl

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103.

alapjdn megdllapitja, hogy a
Magyar Tudom6nyos Akad6mia Krinywt6r 6s Inform6ci6s Krizpont, mint aj6nlatk6r6 (a
tov5bbiakban: Ajanlatker6) iltal ,,Az Oxford Art Online, Oxford Music Online ds Oxford
UnittersiA Press lournals adatbizisokhoz aal6 hozzdfdrdsre irdnyul6 szolgiltatdsi szerz6dds"
tdrgyban inditott
hirdetmdny

nilkiili

S (4) bekezdese

tdrglt alilsos eljdrds i ogalapj a megalapozott.

Indokolds
Aj6nlatk6r6 2018. m6rcius 5. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tiljlkoztatta a
K6zbeszeruasi Hat6segot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6ikiili t6rgyaldsos elj6r6st ndit ,,Az Oxford Art Online, Oxford Music Online 6s Oxford
Unittersity Press lournals adatbdzisokhoz ztal6 hozzdfdrdsre ifinyul| szolgiltatisi szerz6dds"
t6rgyban.

Ajanlatker6 a Kbt. 103. S (1) bekezdes6nek megfelel6en t6j6koztatta a Krizbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlktili t6rgyaldsos elj6r6s jogalapj6nak
alkalmazhat6s 6gAt igazol6 dokumentumokat.
A jelen kdzbes zerzlsi e1j6r6s megval6sit6sdnak c6lja, hogy az Aj6nlatk€r6 az Elektronikus
Informiici6szol glltatAs (EISZ) nemzeti program rendszer6n keresztril a hozz|flr1sre
jogosultak kcir6nek biztositsa abeszerzds tlrgy6tk1pez6 szolg5ltatdsok ig€nybevdtel6t.

Az EISZ a Kormdny

/ 2001 (IX. 12.) hatArozata (az Orszdgos Tudomdnyos Kutat6si
Alapprogramok Bizotts6g eln6ke besz6mol6jdnak elfogadds 6r6l6s az egyslges elektronikus
inform6ci6szolg6ltatas elveinek 6s kovetelm6nyeinek kidolgozds6val kapcsolatos
feladatokr6l) alapj6n ldtrejott olyan nemzeti program, amelynek c6lja, hogy a fels6oktat6s
6s a tudom6nyos kutat6s sz{rn1ra n6lktildzhetetlen elektronikus inform6ci6forrdsokat
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kdzpontilag, nemzeti licenc alapj6n vdsdrolja meg. igy az eddigiekn6l l6nyegesen t6bb
informdci6t, sz6lesebb felhaszndl6i kdrnek, fajlagosan kedvez6bb dron lehet biztositani.

Az

Elektronikus Informdci6szolg6ltat6s Nemzeti Program finarszfrozAslval 6s
m(k6dtet6s6vel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1079 / 2012. (Ill. '28.) Korm. hat6rozatban a
Korm6ny felk6rte a Magyar Tudom6nyos Akad6mi6t (a tov6bbiakban: MTA), hogy az
irdnyit6sa alatt 6116 kiiztestiileti kdlts6gvet6si szerv, vagyis az Aj6nlatk6r6
kozrem(kdd6s6vel 16ssa el az Elektronikus Inform6ci6szolgdltatds Nemzeti Program
mfkddtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Nemzeti

Program keretEben beszerz6sre keriil6 adatb6zisok kdr6nek

meghat6roz6s6ra (ide6rtve a jelenkozbeszerz6si eljdr6s tdrgy 6tk6pez6 adatb6zisokat is) egy
fiiggetlen tesflilet (EISZ Programtandcs) 6ltal meghozott d<int6s eredm6nyek6nt, illetve az
egyes tagint6zm6nyek ig€nyeit figyelembev€ve keriiLlt sor.

A beszerz$s titrgylt szeru6i jogv6delem alatt

adatbAzishoz val6 hozzifi6rflst biztosit6
el6fizet6i szolg6ltatds k6pezi annak 6rdek6ben, hogy az MTA biztositani tudja az EISZ
Nemzeti Program mtrkddtet6s6vel kapcsolatos feladatait. Az adatblzishoz val6 hozz6f9rflst
kiz6r6lagosan - a forgaknaz6sra kizdr6lagosan jogosult - aj6nlatt6telre felk€rt Oxford
University Press biztosltja, mds aj6nlattev6 nem k6pes a t6rgyi beszerzflst k6pez6
6116

adatb6zisok szolg6ltat6s6ra.
AzEISZ Nemzeti Program keret6ben beszerzend6 adatb lzisok szeru6i jogv6delem alatt dll6

gytrjtem6nyes m{1vek, amelyek egy6ni eredeti jellege nem puszten adott tartalom
egyedis6g€b61, hanem a tartalmak, hivatkoz6sok meghat6rozott szempontok ment6n
tcirt6n6 v6logatds6b6l is fakad.

Az aidnlatt6telre felhlvott

gazdasig1 szercpl6 nyilatkozat6ban meger6sltette, hogy a
beszerz9s tSrgya vonatkoz6s6ban kiz6r6lagos joga dll fenn.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk€r6 rdsz1re nem l€tezik mds, redlis alternativa
beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hiSnya nem annak kdvetkezmdnye,
hogy Aj6nlatker 6 a kdzbeszerufls ttugy{t a versenyt indokolatlanul szrikit6 m6don
hatdrozta meg.

AKdzbeszerzflsi Hat6sdg Eln6ke a Kbt. L89. $-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elvdgezte,

a

vizsgilata sordn meg6llapitotta, hogy

a

hirdetm€ny n6lki.ili t6rgyal6sos

eljArds

jogalapjdnak megalapozottsAga meg6llaplthat6.
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Jelen d<int€st a Kbzbeszerzbsi Hat6sdg Elncike a Kbzbeszer z6si Hat6s6g honlapjdn is
kdzzdteszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
Budapest, 2018. m6rcius L2.
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