
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez29 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

Postai cím: Arany János u. 1. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1051 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „A SciFinder on-line adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (2017)” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A SciFinder adatbázis szolgáltatója az American Chemical Society részeként működő Chemical 
Abstracts Service (CAS), amely az egyik legteljesebb kémiai információszolgáltató. A kémia és 
társtudományai területén biztosít hatalmas információforrást, tartalmazza a CAS Registry modult is, 
amely kémiai anyagismereti adatbázis. 
A SciFinder rugalmas keresést, felhasználóbarát adatbevitelt és feldolgozást tesz lehetővé. Az adatbázis 

karbantartását és ellenőrzését tudósok nemzetközi hálózata végzi a mindig friss és pontos információk 
biztosítása érdekében: 

- Anyagismeret terén kémiai szerkezeteket, elnevezéseket tartalmaz, feltüntetve a CAS 
regisztrációs számot, jogokat, kereskedelmi elérhetőséget és kiegészítő információkat. 

- A kémiai reakciókkal kapcsolatban kiterjedt adatbázis foglalkozik a reakciók bemutatásával, 

kísérleti folyamatokkal, feltételekkel és eredményekkel, oldószerekkel és katalizátorokkal, 
továbbá mindezek kereskedelmi elérhetőségével, valamint a gyártók és forgalmazók honlapjához 
kapcsoló direkt link feltüntetésével. 

- A kémia és társtudományai területén megjelent folyóiratok, szabadalmak, értekezések és egyéb 

dolgozatok friss híreit adja közre. 
A SciFinder tematikus kiegészítő csomagja a MethodsNow, amely analitikus és szintetikus  
módszerek és folyamatok részletes leírásait tartalmazza. 
 
Az adatbázis SciPlanner modulja használatával egyszerűsödik a projektek képi megjelenítése, az 
eredmények összegzése és a kollaboráció. 
A SciFinder kb. 10 000 folyóiratot fed le 185 országból, továbbá 63 szabadalmi hivatal és elektronikus 
kiadványok adatait. Az adatbázist naponta frissítik. 
 
Jogosult felhasználó intézmények listája 2017-ban: 
1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
2. Szegedi Tudományegyetem 
3. Debreceni Egyetem 
4. Semmelweis Egyetem 
5. Pécsi Tudományegyetem 
6. Állatorvos-tudományi Egyetem 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
Fő tárgy: 79980000-7 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot29


IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Második része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény 

kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát 
a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg.  
 
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogcím fennállásának alátámasztása:  
 

1. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát 
a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg:  

 

A jelen közbeszerzési eljárás megvalósításának célja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár 
és Információs Központ az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program rendszerén 
keresztül a hozzáférésre jogosultak körének biztosítsa a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások igénybe 
vételét.  
Az EISZ a Kormány 2249/2001. (IX. 12.) határozata (az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
Bizottság elnöke beszámolójának elfogadásáról és az egységes elektronikus információszolgáltatás 
elveinek és követelményeinek kidolgozásával kapcsolatos feladatokról) alapján létrejött olyan nemzeti 
program, amelynek célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen 
elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg. Így az eddigieknél 
lényegesen több információt, szélesebb felhasználói körnek, fajlagosan kedvezőbb áron lehet biztosítani. 
Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak és hazánk euro-atlanti integrációjának, mivel 
egy ütemben jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét, és elősegíti 
az információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését. 
Az EISZ nemzeti programba a felsőoktatási törvényben nevesített állami és egyházi felsőoktatási 
intézmények és tudományos kutatóhelyek (legjelentősebbek ezek közül a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóhelyei) kapcsolódhatnak be. 
Az EISZ elektronikus tartalomszolgáltatása Interneten keresztül vehető igénybe. Az azonosítás 
elsődlegesen IP-címtartományok alapján történik, tehát ez esetben kizárólag a felhasználásra jogosult 

intézmények IP-címtartományaiba tartozó számítógépekről érhető el a szolgáltatás.  
 
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével 
kapcsolatos feladatokról szóló 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány felkérte a Magyar 
Tudományos Akadémiát (a továbbiakban: MTA), hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési 
szerv, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ közreműködésével lássa el az 
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokat.  
 
Az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzésre kerülő adatbázisok körének meghatározására (ideértve 
a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisokat is) egy független testület (EISZ 
Programtanács) által meghozott döntés eredményeként került sor. Mindezek alapján megállapítható, 
hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 
határozta volna meg, hanem az EISZ Programtanács döntése alapján.  

 
2. Nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére: 

 

A SciFinder adatbázis szolgáltatója az American Chemical Society részeként működő Chemical 
Abstracts Service (CAS), amely az egyik legteljesebb kémiai információszolgáltató. A kémia és 

társtudományai területén biztosít hatalmas információforrást, tartalmazza a CAS Registry modult is, 
amely kémiai anyagismereti adatbázis. A SciFinder rugalmas keresést, felhasználóbarát adatbevitelt és 
feldolgozást tesz lehetővé. A SciFinder kb. 10 000 folyóiratot fed le 185 országból, továbbá 63 

szabadalmi hivatal és elektronikus kiadványok adatait olyan kereshető, nagy volumenű 
adatbázist alkotva, amelynek tartalma egységében sehol máshol nem hozzáférhető, kizárólag 
ebben az adatbázisban. Az adatbázist naponta frissítik. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis kiemelkedő jelentőségű, amely a fentebb 
rögzítettekre figyelemmel egyedüliként felel meg azon szakmai elvárásoknak, amelyeket a felhasználó 

intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak.  



Kizárólag ezen adatbázis tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos 
és szakmai igényének. A hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag a tárgybeli 
adatbázisokban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és 
megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során.  
 
Mindezen körülmények alátámasztják a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának egyedülállóságát, és azon 
körülményt, miszerint azok más adatbázis beszerzésével nem helyettesíthető.  
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisok egyedülállóságát azok szerzői jogilag védett 
minősége is alátámasztja, amely az adatbázisok és szoftver egyéni, eredeti jellegében nyilvánul meg. 

 
3. A szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági 

szereplővel köthető meg: 
 

Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló 

adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA 

Könyvtár és Információs Központ biztosítani tudja az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 

Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával pedig kizárólagosan 

az ajánlattételre felkért Chemical Abstracts Service rendelkezik.  

A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást folytatja le azzal, hogy 
Ajánlattételre a forgalmazásra kizárólagosan jogosult Chemical Abstracts Service –t hívja fel. 
 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 22017. április 24.   

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: 2 

A becsült érték meghatározása során nem került sor előzetes piaci konzultációra. 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt: Igen 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

ˇ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

ˇ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ˇ igen ˇ nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 



V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Chemical Abstracts Service 
2540 Olentangy River Road, Colombus 

Ohio 43202 USA 
Adószám: 53-0196572 
 
Nettó ajánlati ár: 270,815,- USD 

Indokolás: 

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

foglaltaknak. Ajánlattevővel szemben nem áll fenn a felhívásban meghatározott kizáró ok. Mindezekre 

figyelemmel Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 

adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 

oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés A részszempontok       

 részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Chemical Abstracts Service 

2540 Olentangy River Road, Colombus 

Ohio 43202 USA 

nettó ajánlati ár: 270,815,- USD 

Adószám: 53-0196572 

 
Indokolás:  
 
Chemical Abstracts Service ajánlattevő ajánlata érvényes, és egyetlen érvényes ajánlattal rendelkező 

ajánlattevőként a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 

Ajánlatkérő számára, továbbá a kért ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet 

Ajánlatkérő rendelkezésére áll. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 ˇ igen ˇ nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 

követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 



V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. június 28. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. június 28. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

A Kbt. 131. § (8) bekezdés e) pontja alapján a szerződés megkötése vonatkozásában tilalmi időszak 

nem áll fenn.  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok benyújtását 

2017. június 27. 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

 

…………………………………… 
PUBLIC CONSULTING Kft.  

képv.: dr. Kretter Diána  
ügyvezető önállóan  

 


