Test nevyhnutnosti
Predmet zákazky: „Poskytovanie právneho poradenstva a odborných konzultácií v oblasti práva
informačných a komunikačných technológií“
ID

Podmienka

Vyhodnotenie

Odôvodnenie

a

Nedostatočná
personálna kapacita a
nedostatočná odbornosť
súčasných personálnych
kapacít

Áno

Odbor kontroly, správnych konaní a štandardov
ITVS/ Sekcia informačných technológií verejnej
správy v súčasnosti nedisponuje dostatočnými
personálnymi kapacitami na zabezpečenie
predmetu zákazky.
Súčasný stav personálnych kapacít nedisponuje
dostatočnou odbornou úrovňou na zabezpečenie
činností, ktoré sú predmetom zákazky, a to najmä
z hľadiska požadovaných odborných skúseností
v oblasti informatizácie vzhľadom na obtiažnosť
danej problematiky. Zohľadňujúc krátku dobu
kreovania tohto odboru
a špecifickú
problematiku, nie je možné zabezpečiť
zamestnancov s výlučnou praxou v oblasti práva
informačných a komunikačných technológií.
Pre kvalifikovaný a zodpovedný postup pri
vykonávaní činnosti v oblasti informatizácie je
potrebné zabezpečiť odborné poradenstvo
súvisiace so špecifickým know-how pre danú
oblasť.

b

Podstata právnej služby
nespočíva vo vlastnej
rozhodovacej činnosti
alebo legislatívnej
činnosti príslušného
štátneho orgánu alebo v
priamej súvislosti s ňou

Áno

Predmetom zákazky je tvorba právnych analýz,
odborné poradenstvo a konzultačná činnosť v
oblasti informatizácie a koordinácia rozvoja
informačných technológií vo verejnej správe pre
verejného obstarávateľa. Z uvedeného je teda
zrejmé, že v predmetnej zákazke nejde o vlastnú
rozhodovaciu činnosť alebo legislatívnu činnosť
MIRRI alebo o činnosť v priamej súvislosti
s ňou.

c

Významnosť predmetu
právnej služby

Áno

Význam právnej služby sa posudzuje z hľadiska
finančných a hospodárskych dopadov pri
nakladaní s finančnými prostriedkami štátu zo
strany Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR.
Pri uplatňovaní tohto postupu sa zohľadňujú
ekonomické dôvody, keďže na získanie
potrebného know-how
by bolo potrebné
vynaložiť značný časový fond, čo by bolo
nehospodárne a neefektívne, že vzhľadom na
skutočnosť, že na trhu už sú subjekty, ktoré

ID

Podmienka

Vyhodnotenie

Odôvodnenie

uvedenými poznatkami disponujú a je možné ich
operatívne využiť. Zároveň ide o nemožnosť
získania potrebného know-how v tejto oblasti
v tak krátkom časovom úseku.
Významnosť predmetu zákazky spočíva vo
vážnosti právnych dôsledkov
v prípade
nezabezpečenia
kontinuity
implementácie
všeobecne záväzných právnych predpisov pre
oblasť informatizácie, ktorých je Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja, informatizácie
SR gestorom a pre ktorú sa vyžaduje ich detailná
znalosť, odborné poznatky a praktické skúsenosti
súvisiace s ich implementáciou.
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