ПРИЛОГ
Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка

Број на оглас за кој се однесува прилогот: 5/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за култура
I.1.2) Адреса: Ѓуро Ѓаковиќ 61
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Николина Тошанова Адреса на е-пошта: investicii@kultura.gov.mk Телефон/Факс:
023240519/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Спорт и култура

ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 26.03.2019
II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Набавка на гориво за моторните возила на Министерството за
култура за период од (1) една година

ДЕЛ III: ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
III.1) Прилогот се однесува за: Исправка
III.2) Измена на текстот:
Текст што се менува во огласот:
Место

Текст што се менува
7.1 Начин на плаќање 7.1.1 Се предвидува
следниов начин на плаќање: по доставена
Тендерска
фактура во рок од 60 дена од денот на
документација:
приемот. Начинот на плаќање е задолжителен.
Точка 7.1.1 од
Секоја понуда во која ќе се додаде или ќе
точката 7.1. содржи начин на плаќање поинаков од оној
Начин на
утврден во оваа точка ќе се смета за
плаќање
неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од
страна на комисијата за јавни набавки.

Нов текст
7.1 Начин на плаќање 7.1.1 Се предвидува
следниов начин на плаќање: по доставена
фактура во рок од 30 дена од денот на
приемот. Начинот на плаќање е задолжителен.
Секоја понуда во која ќе се додаде или ќе
содржи начин на плаќање поинаков од оној
утврден во оваа точка ќе се смета за
неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од
страна на комисијата за јавни набавки.

III.3) Измена на датумот утврден како краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество
Новиот краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество е: 22.04.2019 во 12:00

Краен рок за поставување прашања: 16.04.2019 15:30
Дополнителни информации во врска со електронската аукција: во тендерската документација
Датум на објава: 29.03.2019

