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 právnych služieb pri realizácii postupu verejných obstarávaní v súvislosti so spoplatnením cestnej infraštruktúry v
oblasti elektronického výberu mýta, diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest a súvisiacich služieb; pričom je vysoký predpoklad
súdnych sporov s účastníkmi verejného obstarávania, keďže doteraz prebieha súdny spor týkajúci sa verejného obstarávania v oblasti elektronického
výberu mýta realizovaného v roku 2008.
Organizačná zložka kompetentná na vybavovanie predmetnej právnej služby : odbor právny v súčinnosti s úsekom spoplatnenia a IT
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 špecifický predmet právnej služby nedisponuje dostatočnou odbornou
personálnou kapacitou zamestnancov

Podstata právnej služby sa netýka
rozhodovacích procesov / legislatívnej
činnosti

podstata právnej služby sa netýka rozhodovacích procesov a ani legislatívnej činnosti NDS

Strategický / hospodársky
predmetu právnej služby

význam zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov NDS

Hodnota predmetu právnej služby

potenciálna výška škôd sa pohybuje v miliónoch Eur

Kritériá výberu advokáta

praktické skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, oblasti IT a pri zastupovaní pred súdmi, 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

