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NARODNA
DIAtNl�NA
SPOLOCNOST

Narodna dlarnlcna spolocnosf, a.s.
Dubravska cesla 14
841 04 Bratislava
Slovenska republlka

GARAJ & Partners s.r.o.
Jozefska 3
811 06 Bratislava
I< rukam: JUDr. Marian Garaj, l<onatel'

Vas list cislo/zo di\a

Nase cislo

Vybavuje

Datum

6967/1�91 /60200/2021

JUOr. Tatiana Kormanova

11.01.2020

VEC: POZII-\DAVl<A
s odkazom na clanok 2 bod 2.1. a 2.4. Mandatnej zmluvy ZM/2017/0181 v znenf dodatkov (d'alej len
,,Zmluva") si Vas dovol'ujeme poziadat' o poskytovanie pravneho zastupovania v konaniach pred l<omisiou na
riesenie sporov, sudnych, spravnych, trestnych a inych obdobnych konaniach / pravneho poradenstva pri
prfprave uvedenych konanf / pravneho poradenstva v prfpade, ak existuje zjavny naznak a vysoka
pravdepodobnost', ze vec, ktorej sa pravne poradenstvo bude tykat', sa stane predmetom uvedenych konanf
v suvislosti s nevysporiadanymi narokmi zhotovitel'a stavby ,,D3 Zilina, Strafov - Zilina, Brodno" v zmysle
Zmluvy o dielo ZM/2014/0157, a to do vycerpania vsetkych riadnych i mimoriadnych opravnych prostriedkov
v prfpade sporu (d'alej len ,,Zadanie").
Osoba poverena kontrolou a preberanfm Zadania:

kontakt :
e-mail:
Cas plnenia:
Rozsah pravneho zastupovania Zadania:
Cena za predmet plnenia:
Platobne podmienky:

Mgr. Vladimfr Hrtko PhD., vedl'.1ci odboru pravneho
0 2/58 311613
vladimir.hrtko@ndsas.sk
podl'a potreby a instrukcif NOS
s odkazom na clanok 2 bod 2.3 Zmluvy
s odkazom na clanok 3 bod 3.1 Zmluvy
s odkazom na clanok 3 bod 3 .2 az 3 .5 Zmluvy

S pozdravom

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva
Národná diaľnčná spoločnosť, a.s.

Poziadavku prevzal:
lolofon +•1212503 11 111
fax +4212503 11 706
web www.nclsos.sk

bonkova spojenlo
UniCredit Bank Czech Republic and Slovrtlda, n.s.
pol>oCka. zallrnnitnej banl�y
SWIFT UNCRSl<BX
cisla 116tu S1<30 1111 0000 0066 2•185 \1013

Zapfsany v obchoclnom reglslrl
Okresneho s,'iclu Bratislava I
oclcllel Sn
vloilrn cislo 3510/B

ICO 35919001
DIC 2021937775
IC DPH S1<2021837775

Pokyn riaditeľky na aplikovanie „Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb
advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania“ v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
Test nevyhnutnosti
Predmet právnej služby : poskytovanie právneho zastupovania v konaniach pred Komisiou na riešenie sporov, súdnych, správnych, trestných a iných
obdobných konaniach / právneho poradenstva pri príprave uvedených konaní / právneho poradenstva v prípade, ak existuje zjavný náznak a vysoká
pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo bude týkať, sa stane predmetom uvedených konaní v súvislosti s nevysporiadanými nárokmi
zhotoviteľa stavby „D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno“ v zmysle Zmluvy o dielo ZM/2014/0157, a to do vyčerpania všetkých riadnych i mimoriadnych
opravných prostriedkov v prípade sporu.
Organizačná zložka kompetentná na vybavovanie predmetnej právnej služby : odbor právny v súčinnosti s investičným úsekom
Predpokladaná celková hodnota ( finančný limit) poskytovaných právnych služieb : neprekročí finančný limit podľa osobitného predpisu ( § 5 ods. 3
písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poskytovanie právnych služieb prostredníctvom nadriadeného orgánu / zabezpečenie výberu advokáta nadriadeným orgánom : aplikácia postupu
v súlade s odpoveďou MDV SR Odboru právnych služieb číslo 23177/2019/OPS/60237 zo dňa 23.07.2019, doručené dňa 24.07.2019
Personálna kapacita

Odbor právny s prihliadnutím na počet existujúcich konaní nedisponuje dostatočnou personálnou kapacitou
zamestnancov so vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktorí podľa pracovnej zmluvy /
pridelovanej agendy zabezpečujú poskytovanie zastupovania v konaniach

Odbornosť personálnej kapacity

Odbor právny vzhľadom na obtiažnosť predmetu právnej služby nedisponuje dostatočnou odbornou
personálnou kapacitou zamestnancov

Podstata právnej služby sa netýka podstata právnej služby sa netýka rozhodovacích procesov a ani legislatívnej činnosti NDS
rozhodovacích procesov / legislatívnej
činnosti
Strategický / hospodársky
predmetu právnej služby

význam zabezpečenie vysporiadania nárokov zhotoviteľa stavby „D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno“

Hodnota predmetu právnej služby

nevysporiadané nároky sú v hodnote 1.069.093,35 Eur

Kritériá výberu advokáta

praktické skúsenosti v zastupovaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy,
samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní plnenia ochrany práv a právom chránených
záujmov štátu pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest vo verejnom záujme

