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Na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v
nadaljevanju ZJN-3) naročnik Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu naročnik), ki ga zastopa generalna direktorica Mavricija Batič, sprejema naslednjo
ODLOČITEV O USTAVITVI POSTOPKA
Javno naročil št. 4300-11/2019 »Hišniško – vzdrževalna dela« z oznako NMVHIŠ-11/2019, se ustavi.
Obrazložitev:
Naročnik je za predmetno javno naročilo izdal sklep o začetku postopka št. 4300-11/2019-2 dne
08.03.2019.
Naročnik je dne 08.03.2019 objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil št. JN001327/2019W01.
Naročnik kot razlog za ustavitev postopka pojasnjuje, da za predmetne lokacije, ne potrebuje več
dodatnih storitev za izvajanje hišniško-vzdrževalnih del.
Naročnik je določil rok za oddajo ponudbe 28.03.2019 do 09:00 ure v sistemu eJN. Naročnik ugotavlja,
da do dneva izreka odločitve, v sistemu eJN, ni prejel nobene ponudbe.
Skladno z zgoraj navedenim se na podlagi prvega ostavka 90. člena ZJN-3, ki določa, da lahko naročnik
do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, postopek predmetnega
javnega naročila ustavi.
Pravni pouk:
Zoper to odločitev lahko ponudnik v roku pet delovnih dni od prejema te odločitve vloži zahtevek za
revizijo, in sicer na podlagi določb 5. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju
ZPVPJN).
Zahtevek mora biti vložen pri Zavod-u RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, in
sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora
kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente določene v 15. členu ZPVPJN.
Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša 1.000,00 EUR.
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Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802,
odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:
SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem
nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:
1. model 11
2. P1: 16110
3. P2: 7111290
4. P3: 00132719
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo izpolnjeval procesnih pogojev iz 3. odstavka 26. člena ZPVPJN zavrgel.
Mavricija Batič
generalna direktorica
Vročeno:
 Gospodarskim subjektom v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3
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