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Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
naročnik), na podlagi prvega odstavka 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javhe agencije za javno naročanje
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 86/10) izvaja postopek javnega naročanja katerega predmet je:
Izdelava informacijskega sistema ISARR, po odprtem postopku z oznako 00151-15/2011, v imenu in za
račun naročnika Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Dunajska 58, Ljubljana. Na podlagi Zahtevka za revizijo in Predloga za izdajo sklepa o zadržanju
postopka oddaje javnega naročila vlagatelja Ipmit d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana (v nadaljevanju
vlagatelj), katerega je naročnik prejel 23.11.2011 ob 14:18 uri in v skladu z 2. odstavkom 19. člena
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju:
ZPVPJN)naročnik sprejme naslednji

Izvajanje postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, katerega predmet je Informacijski
sistem 15ARR, z oznako 00151-15/2011, se zadrži do pravnomočnosti odločitve naročnika oziroma
Državne revizijske komisije.

Obvestilo o naročilu za oddajo javnega naročila za informacijski sistem 15ARR,z oznako 00151-15/2011,
je bilo objavljeno na spletnih straneh naročnika dne 20.11.2011, na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN12126 dne 21.10.2011 in spremembo objave št. JN12751/2011 dne 8. 11. 2011 ter v dodatku k Uradnemu
listu EU, pod št. objave: 2011/S 206-336028 dne 26.10.2011 in spremembo objave: 2011/5 216-351083,
dne 10.11.2011.

Dne 23.11.2011 ob 14:18 uri je naročnik v postopku oddaje naročila, pred rokom določenim za odpiranje
ponudb (2.12.2011 ob 12:00 urO, s strani vlagatelja prejel Zahtevek za revizijo in Predlog za izdajo sklepa
o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.



Pravni pouk:
Zoperta sklep pritožba ni dopustna.


