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 : zastupovanie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“) v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní,
správnymi orgánmi a súdmi vo veci podvodu spáchaného spolupáchateľstvom doposiaľ nestotožnenými páchateľmi, ktorí vykonávali činnosť pre
obchodné spoločnosti DÚHA, a. s. a Salini Impregilo S.p.A tvoriace Združenie SALINI IMPREGILO – DÚHA (ďalej len „Zhotoviteľ“) v období rokov 2016
až 2019 v súvislosti s plnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. ZM/2014/0188, predmetom ktorej bolo vyprojektovanie a
vyhotovenie diela „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala“ v zmluvnej hodnote diela 409.800.000,50 Eur (ďalej len „Zmluva“), ktorí
uvádzali do omylu osoby vykonávajúce činnosť stavebného dozoru, ako aj NDS alebo využívali ich omyl vyhotovením fakturačných podkladov na
stavebný objekt č. V401-9 a V401-10, čím mohla byť NDS spôsobená škoda vo výške 91.645.699,47 Eur a vo veci porušovania povinnosti pri správe
cudzieho majetku spáchaný spolupáchateľstvom tým, že doposiaľ nestotožnení páchatelia oprávnení konať a rozhodovať za NDS v období od
28.12.2017 do 06.03.2019 porušovali svoje povinnosti v súvislosti s realizáciou Zmluvy, a to najmä neuplatnením nároku na odškodné, zmluvné pokuty,
čím mohla byť NDS spôsobená škoda vo výške 12.294.000,00 Eur, tolerovaním sústavného porušovania Zmluvných povinností Zhotoviteľom; aj vo
všetkých iných súvisiacich trestných, správnych a súdnych konaniach súvisiacich s plnením/ neplnením Zmluvy;.
Organizačná zložka kompetentná na vybavovanie predmetnej právnej služby : Odbor právny ( 60200)
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 Právna služba sa netýka rozhodovacích procesov a ani legislatívnej činnosti NDS
rozhodovacích procesov / legislatívnej
činnosti
Strategický / hospodársky
predmetu právnej služby

význam Zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov NDS

Hodnota predmetu právnej služby

Výstavba diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v zmluvnej hodnote diela 409.800.000,50

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.
Eur;
Vyhotovením fakturačných podkladov na stavebný objekt č. V401-9 a V401-10, čím by mohla byť NDS
spôsobená škoda vo výške 91.645.699,47 Eur;
Neuplatnenie nároku na odškodné, zmluvné pokuty, čím mohla byť NDS spôsobená škoda minimálne vo
výške 12.294.000,- €;
Kritériá výberu advokáta

Praktické skúsenosti v zastupovaní pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní v obdobných konaniach
pri zabezpečovaní plnenia ochrany práv a právom chránených záujmov NDS

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: zastupovanie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“) v konaní pred Komisiou pre riešenie sporov, arbitrážnom a
súdnom konaní v sporoch so Združením SALINI IMPREGILO – DÚHA (ďalej len „Zhotoviteľ“) v súvislosti s plnením Zmluvy o dielo č. ZM/2014/0188,
predmetom ktorej bolo vyprojektovanie a vyhotovenie diela „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala“ (ďalej len „Zmluva“), ktorých výška
v súčasnosti dosahuje viac ako 65 mil. EUR;
Organizačná zložka kompetentná na vybavovanie predmetnej právnej služby: Odbor právny (60200) v spolupráci investničným úsekom
Predpokladaná celková hodnota (finančný limit) poskytovaných právnych služieb: neprekročí finančný limit podľa osobitnbého predpisu (§5 ods.3 písm
b.) zákona č. 343/2015 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 listom MDV SR č. 23177/2019/OPS/2037 zo dňa 23.07.2019
Personálna kapacita

Odbor právny s prihliadnutím na počet existujúcich súdnych a iných obdobných konaní nedisponuje
dostatočnou personálnou kapacitou zamestnancov so vzdelaním druhého stupňa v odbore právo, korí
podľa a pracovnej zmluvy a pridelovanej agendy zabezpečujú zastupovanie NDS v konaniach

Odbornosť personálnej kapacity

Odbor právny vzhľadom na obtiažnosť predmetu právnej služby (medzinárodný FIDIC, anglický jazyk
ako rokovací jazyk KRS) nedisponuje dostatočnou odbornou kapacitou zamestnancov

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

význam Financovanie projektu z eurofondov. Zmluva so zhotoviteľom bola predčasne ukončená a bola
uzatvorená dohoda o riešení sporov na KRS s predkopladom následnej eskalácie sporu na
medzinárodné súdne alebo arbitrážne konanie

Hodnota predmetu právnej služby

Spory budú predkladané KRS postupne, hodnota prvého sporu je viac ako 65 mil. EUR

Kritériá výberu advokáta

Odbornosť a praktické skúsenosti v riešení medzinárodných sporov týkajúcich sa FIDIC

