MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo:

69846 /30685/OPaVP/2020

Komárno

3.12.2020

ZÁPISNICA z 11. zasadnutia Komisie pre Digitalizáciu
a transparentnosť MsÚ v Komárne konaného dňa 24.11. 2020
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vyhodnotenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Dodávka implementačných
služieb auditu informačnej bezpečnosti“
3. Prerokovanie Zmluvy o dielo – projekt nastavenia kybernetickej bezpečnosti pre Mesto
Komárno
4. Ukončenie zasadnutia

K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
-

Pán predseda Dávid Kovács otvoril 11. zasadnutie Komisie pre Digitalizáciu
a transparentnosť MsÚ v Komárne za účasti členov, prednostky MsÚ PhDr.
Ingrid Szabó, Jozefa Suplicza – zamestnanca OPaVP. (prezenčná listina je
prílohou zápisnice).

Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: 4

Neskorší príchod ohlásili: 0

Ďalší prítomní:

2

Počet členov, ktorí sa pri otvorení rokovania prezentovali je z 9 členov 5, preto sa dá
skonštatovať, že dnešné zasadnutie komisie je uznášaniaschopné, keďže je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Za zapisovateľku zápisnice určili
Mgr. Gyöngyike Tóthovú. Pán predseda poznamenal, že vyhotovenie písomného
-
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záznamu zo záverov zasadnutia bude vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu
vykonané výnimočným spôsobom. Z dôvodu ochorenia zapisovateľky na nový
koronavírus, zápisnica bude spísaná na základe zvukového záznamu až po jej
návrate do práce.
Pán predseda informoval prítomných, že hlavným programom dnešného zasadnutia
bude ukončenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Dodávka
implementačných služieb auditu informačnej bezpečnosti“ (ďalej len „zákazka“) . Je
to známa téma pre členov komisie, nakoľko už viackrát bola programom zasadnutia
komisie.
K bodu číslo 2 – Vyhodnotenie verejného obstarávania na predmet zákazky
K bodu číslo 3 – Prerokovanie Zmluvy o dielo
Pán predseda odovzdal slovo p. Supliczovi, ktorý z poverenia Mgr. Tóthovej vedúcej
odboru podpory a vnútornej prevádzky informoval prítomných o finálnom
procese verejného obstarávania zákazky.
p. Suplicz: Ako už bolo spomenuté na 10. Zasadnutí komisie, na základe internej
smernice o verejnom obstarávaní, ak hodnota zákazky prevyšuje 10 000 €
a do verejného obstarávania sa prihlásia, resp. sú úspešní viacerí uchádzači,
verejné obstarávanie je potrebné ukončiť elektronickou aukciou. Víťazom
elektronickej aukcie sa stala firma ALISON Slovakia, s.r.o, Bratislava, ktorá
ponúkla najnižšiu cenu na predmet zákazky. Následne bola zo strany
úspešného uchádzača zaslaný návrh zmluvy. Na základe telefonickej
konzultácie boli odsúhlasené jednotlivé kroky realizácie zákazky.
p. predseda: Prosím špecifikujte telefonickú konzultáciu.
p. Suplicz: Telefonická konzultácia bola potrebná ohľadne časového harmonogramu
realizácie zákazky. Na základe telefonickej konzultácie boli doplnené termíny
plnenia predmetu zákazky a bola aj vykonaná kontrola zo strany právneho
oddelenia. Ďalej, čo sa týka nesplnenia časového priebehu procesov v zmysle
platnej legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti – odovzdanie prvotnej
dokumentácie do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení do
kategórie prevádzkovateľov základnej služby, nás Firma ALISON Slovakia
s.r.o, ktorá je dodávateľom tejto služby pre viac odberateľov, cca. 10 až 12
miest, informovala o skutočnosti, že pandémia COVID-19 pozastavila plynulú
realizáciu zákonom stanovej povinnosti. Tým, že máme ukončené verejné
obstarávanie, čakáme na podpis zmluvy, už pracujeme na plnení zákonom
stanovenej povinnosti. Nemali by sme byť sankcionovaní. Táto informácia
odznela aj na školení.
p. predseda: Úžitočná informácia, takže treba začať s realizáciou zákazky.
p. Suplicz: odo dňa podpísania zmluvy oboch strán máme 120 dní k dispozícii na
realizáciu služby.
p. predseda: To znamená, že keď komisia odsúhlasí, nasleduje podpis zmluvy.
p. Suplicz: áno.

-
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p. Kertai: na základe zistenia od iných dodávateľov tejto služby odporučil vyhotoviť
o každej konzultácii zápisnicu, tým pádom by boli podchytené všetky etapy
realizácie zákazky.
p. predseda: zrekapituloval informácie, máme pripravený návrh zmluvy, bola
vykonaná kontrola zo strany právneho oddelenia, každý člen komisie obdržal
návrh zmluvy, finálny obsah zmluvy bol schválený aj zo strany budúceho
dodávateľa, nadväzne na to, že návrh zmluvy prešil aj právnou kontrolou,
komisia konštatovala svoj súhlas s obsahom zmluvy.
p. Suplicz: áno, návrh bol z právnej stránky prekontrolovaný
p. predpseda: vie nám to potvrdiť aj pani prednostka?
p. prednostka: áno, následne dodala, že dohliadala na proces verejného
obstarávania, vrátane priebehu elektronickej aukcie, upriamila pozornosť
dotknutých osôb na vzájomnú komunikáciu, na obsahovú stránku zmluvy
v súlade s platnými právnymi predpismi
p. predseda: po podpísaní zmluvy, následne po uplynutí 120 dní môžeme
konštatovať, že sme si splnili zákonom stanovenú povinnosť v oblasti
kybernetickej bezpečnosti?
p. Suplicz: nie je to celkom tak, firma spraví analýzu, potom my v zákonom
stanovenej lehote do dvoch rokov musíme závery z analýzy aplikovať do
praxe, vrátane vykonania výsledného auditu kybernetickej bezpečnosti
p. predseda: v prípade záujmu je možné sa zúčastniť na pracovných stretnutiach,
konzultáciách. Poprosil o zabezpečenie informovanosti členov komisii
o plánovaných pracovných stretnutiach.
Nakoľko neboli otázky zo strany prítomných, pán predseda vyzval prítomných
o hlasovanie.
Hlasujú: Kovács Dávid, Adrián Marcinkó, Krisztián Kertai, Tibor Fonód, András
Jancsó
/Výsledok hlasovania č. 13/2020: Komisia berie na vedomie:
- Správu o ukončenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky
- Návrh Zmluvy o dielo
Počet všetkých členov: 9
Počet prítomných členov: 5
Za: 5
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: 0
(č. uznesenia 13/2020).
P. predseda: po odhlasovaní pán predseda poznačil, že komisia brala na vedomie:
- Správu o ukončenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky
- Návrh Zmluvy o dielo
-
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K bodu číslo 4 –Ukončenie zasadnutia

Pán predseda Dávid Kovács po rokovaní poďakoval komisii a ukončil 11. zasadnutie
Komisie pre Digitalizáciu a transparentnosť MsÚ v Komárne.

V Komárne,

3.12.2020

..........................................................
Dávid Kovács
Predseda komisie

...................................................................
Mgr. Gyöngyike Tóthová
Zapisovateľka zápisnice

•

zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na
Mestskom úrade v Komárne.

Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina.

-
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