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A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elndke a kdzbeszerz€sekrSl s2616 2015. 6vi CXLIII. tdrv€ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd€se alapj6n meg5llapftja, hogy a Magyar
Tudomdnyos Akadbmia Kdnyttdr 6s lnformdci6s Kt)zpont aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Ai6n1atk6r6) ,,Az IOP e-book collection tartalomhoz aal6 hozzdf4rds biztositdsa" tdrgy6ban

inditott
hfuiletmdny nAlkiili hdrsV alasos eli fuds i ogalapi a megalaoozolt.

Indokolas
Aj6nlatk6r6 2018. 6prilis 1.4. napjiln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tdj6koztatta a
KiSzbeszerz1si Hat6segot, hogy a Kbt. 98. $ (2) bekezdesenek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos eljdrast indlt ,,Az IOP e-book collection tartalomhoz oal6
hozzdfhisbiztosttdsa" tdrgyban.
Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j€koztatta a Kdzbeszerz1si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos eljdrds jogalapjdnak
alkalmazhat6s 6git igazol6 dokumentumokat.

A

jelen kbzbeszerz€si eljdrds megval6sit6sdnak c6lja hogy

az Ajtulatk6r6

az
Elektronikus Informdci6szolg6ltatds (EISZ) nemzeti program rendszer6n kereszttiLl a
hozzdf€tflsre jogosultak kdr6nek biztositsa a beszerzds tArgy6t k€pez6 szolg6ltatdsok
ig€nybev€te16t.

Az EISZ a Korm6ny

0X. 12.) hatirozata (az Orszigos Tudom6nyos
Kutatdsi Alapprogramok Bizottsdg elndke besz6mol6j6nak ellogadislr6l 6s az
egys€ges elektronikus informdci6szolgdltatds elveinek 6s kdvetelm€nyeinek
2249/2001,.

kidolgozds6val kapcsolatos feladatokr6l) alapjdn l6trejdtt olyan nemzeti program,
amelynek c6lja hogy a fels6oktatds 6s a tudom6nyos kutatds sz5m6ra n6lktildzhetetlen
elektronikus informdci6forr6sokat kdzpontilag, nemzeti licenc alapjdn vdsSrolja meg.
Igy az eddi$ekn6l l6nyegesen tcibb in{orm6ci6t, sz6lesebb felhaszn6l6i kdrnek,
fajlagosan kedvez6bb 6ron lehet biztosftani.

Az Elektronikus

Inform6ci6szolgdltatds Nemzeti Program finarszitozitsdval 6s
mtrkbdtet€sEvel kapcsolatos feladatokr6l sz6l6 1079/2012. 0II. 28.) Korm.
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hatdrozatban a Korm6ny felk6rte a Magyar Tudomdnyos Akad6midt (a tov6bbiakban:
MTA), hogy az irlnyitAsa alatt dll6 kdzteshileti kolts6gvet6si szerv, vagyis az
Ajdnlatk6r6 kdzrem(kod6s6vel liissa el az Elektronikus Inform6 ci6szol[eltatas
Nemzeti Program miik6dtet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Az Elsz Nemzeti Program keret€ben beszerz6sre keriil6 adatbiizisok k6r6nek
meghatdrozdsdra (ide6rtve a jelen k6zbeszerz6si elj6rds targy at k6pez6 adatb6zisokat
it) egy ftlggetlen testiilet (EISZ Programtan6cs) 6ltal meghozott d6nt6s
eredm6nyek6nt, illetve az egyes tagint6zm6nyek ig6nyeit figyelembev€ve keriilt sor.
Az Elsz Nemzeti Program keret6ben beszerzen d6 adatb6zis szerz6i jogvl.delem alatt
6116 gyfjtem6nyes mri, ameiy egy6ni eredeti jellege nem pusztiin adott tartalom
egyedis6g6b6l, hanem a tartalmak, hivatkoz6sok meghatdrozott szempontok ment6n
tort6n6 v6logat6s6b6l is fakad.

Az IoP Publishing Ltd. a kizdr6lagos tulajdonosa az Iopscience extra szoftvernek,
tartalomnak 6s adatbdzisnak, bele6rtve az IOP E-book collections tartalmat. Iop
Publishing Ltd. nyilatkozat5ban meger6sltette, hogy scientific Knowledge services
AG (sz6khely: c/o Treureva Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Sv6jc) az egyetlen 6s
kiz6r6lagos for galmaz6ja az IOltScience extra €s IOP E-book adatbdzisnak.

A fentiekb6l megdllapithat6,

hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l€tezik mds, re6lis
alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hidnya nem annak
k<ivetkezmEnye, hogy Aj6ntatk6r6 a klzbeszerz€s tittgyilt a versenyt indokolatlanul
sziikit6 m6don hatdrozta meg.

A Klzbeszerz1si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189.

g-a alapj6n a sziiksdges vizsgdlatokat
elv€gezte, a vizsgilata sor6n meg6llapltotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyalisos
elj6rris jogalapjdnak megalapo zoftsaga me96llapithai6.
Jelen d6nt6st a Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Elndke a Kdzbeszerz1si Hat6s6g honlapjdn is
kozz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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