PREDREVIZIJSKI POSTOPEK

VLAGATELJ ZAHTEVKA
ZA REVIZIJO

Vložitev zahtevka za revizijo –
pri naročniku
(24. čl.)

Predhodni preizkus zahtevka za
revizijo (26. čl.)

Kopija zahtevka Ministrstvu,
pristojnemu za finance

Naročnik lahko sprejme sklep,
zadrži izvajanje JN do odločitve
DKOM (17. čl.)

Posredovanje kopije zahtevka
izbranemu ponudniku (27. čl.)

Pravočasnost
Obvezne sestavine
Aktivna legitimacija

Obvestilo o zadržanju izvajanja
JN vsem ponudnikom, ki so
oddali ponudbo

Izjasnitev izbranega ponudnika
o navedbah vlagatelja (27. čl.)

Umik zahtevka za revizijo
(18. čl.)

NE

Naročnik izda
sklep o ustavitvi
predrevizijskega
postopka, če še ni
sprejel odločitve

DELNO

DA

Poziv za dopolnitev zahtevka
za revizijo

DA

Ustrezna
dopolnitev

Sklep o zavrženju
zahtevka za revizijo

Sklep posreduje
vlagatelju,
izbranemu
ponudniku in
vsem
ponudnikom, ki so
oddali pravočasne
ponudbe

Pritožba
zoper sklep

NE

NE
Odločanje naročnika o
zahtevku za revizijo
(28. čl.)

Obvestilo o zavrženju
zahtevka za revizijo vsem
ponudnikom, ki so oddali
pravočasne ponudbe
Zahtevku za revizijo ugodeno
(delno razveljavljen postopek
JN)

Zahtevku za revizijo ugodeno
(v celoti razveljavljen postopek
JN ali odpravljena kršitev)

Zahtevek se šteje
za
brezpredmeten,
če je naročnik
zahtevek za
revizijo zavrgel ali
mu ugodil

SKLEP O
USTAVITVI JE
PRAVNOMOČEN
DA

Zahtevek za revizijo zavrnjen
kot neutemeljen

Predlog vlagatelja
naročniku za začetek
revizijskega postopka
po prejemu odločitve

MOLK NAROČNIKA

REVIZIJSKI
POSTOPEK
PRED DKOM

Vložitev predloga za začetek
revizijskega postopka pri naročniku
(28. čl.)

Zahtevek za revizijo,
dokumentacijo o JN in
predrevizijskem postopku se
posreduje DKOM v nadaljnjo
obravnavo (29. čl.)

POSTOPEK S
PRITOŽBO

Kopija predloga
DKOM in
Ministrstvu,
pristojnemu za
finance

Naročnik odstopi umik zahtevka
v obravnavo DKOM, če je
zavrgel zahtevek za revizijo

POSTOPEK S PRITOŽBO (predrevizijski postopek)

VLAGATELJ PRITOŽBE

Kopija pritožbe Ministrstvu,
pristojnemu za finance
(51. čl.)

Vložitev pritožbe zoper odločitev
naročnika o zavrženju zahtevka za
revizijo – pri naročniku
(51. čl.)

Odstop dokumentacije DKOM
(53. čl.)

Zahteva DKOM za
dopolnitev
dokumentacije

DA

NE

Dopolnitev dokumentacije

Predhodni preizkus
pritožbe
(54. čl.)

Pravočasnost
Obvezne sestavine
Aktivna legitimacija

NE

DELNO
Sklep o zavrženju pritožbe
(54. čl.)
Poziv za dopolnitev pritožbe

DA
Ustrezna
dopolnitev

NE

DA

Obravnava pritožbe
DKOM s sklepom
pritožbo kot
neutemeljeno zavrne
Odločitev o pritožbi (55. čl.)

DKOM s sklepom
pritožbi ugodi

ODLOČITEV O
PRITOŽBI JE
PRAVNOMOČNA

SKLEP O
ZAVRŽENJU JE
PRAVNOMOČEN

REVIZIJSKI POSTOPEK

