Известување за измени и дополнителни информации во постапката

Број на оглас за кој се однесува известувањето 01271/2022

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Петровец
I.1.2) Адреса: ул.„ 1“ бб
I.1.3) Град и поштенски код: Петровец 1043
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Дарко Тинтоски , адреса на е-пошта: javninabavki@petrovec.gov.mk телефон/факс:
02 2562239/
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:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 06.02.2022
II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Горива и масла (моторни возила)

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. Разлики во цена
(корекција на цени) Не се
ПОЕДНОСТАВЕНА предвидува корекција на
ТЕНДЕРСКА
цените, односно цените
ДОКУМЕНТАЦИЈА, искажани во понудата на
Бр.: 08-293/6 од
најповолниот економски
04.02.2022 година
оператор, ќе бидат фиксни
за целото времетраење на
договорот за јавна набавка.

Нов текст
7. Разлики во цена (корекција на цени) Корекција на цените
на предметот на договорот за јавна набавка се дозволени
само со последната Одлука од страна на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија, при што
постигнатиот рабат изразен во проценти останува
непроменет за целото времетраење на Договорот. Како
релевантен доказ за промена на цената ќе се користи
последната Одлука од страна на регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија.

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: 14.02.2022 во 10:00
III.3.1) Краен рок за поставување прашања: 10.02.2022 15:30
III.3.2) Краен рок за одговор на прашања:: 12.02.2022 15:30

III.4) Датум на објава: 08.02.2022

