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

Број на оглас за кој се однесува прилогот: 86/2018

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за катастар на недвижности
I.1.2) Адреса: Трифун Хаџи Јанев бр.4
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Лидија Попова Адреса на е-пошта: l.popova@katastar.gov.mk Телефон/Факс:
3204-842/
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:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од
Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 07.09.2018
II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви

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

Текст што се менува
Нов текст
Сертификат за ИСО 9001:2015 и Потврда за
IV.2.5):Стандарди
извршена госишна проверка за 2017 година, Важечки сертификат за ISO 9001:2015 или
за системи за
издадена од компанија овластена за
еквивалентно
квалитет
сертификација
Понудите да се достават најдоцна до
Понудите да се достават најдоцна до
V.2.1)
17.10.2018 во 10.00 часот
24.10.2018 во 10.00 часот
Јавното отварање на понудите ќе се одржи на Јавното отварање на понудите ќе се одржи на
V.4): Услови за
денот и во часот определен како краен рок за денот и во часот определен како краен рок за
отварање на
доставување на понудите 17.10.2018 во 10:00 доставување на понудите 24.10.2018 во 10:00
понудите
часот
часот
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: 24.10.2018 во 10:00
Краен рок за поставување прашања: 18.10.2018 15:30
Дополнителни информации во врска со електронската аукција: Дадени се во тендерската документација
Датум на објава: 08.10.2018

