
Известување за измени и дополнителни информации во постапката

Број на оглас за кој се однесува известувањето 11063/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државна видеолотарија на Република Македонија

I.1.2) Адреса: ул. 8-ма ударна бригада бр. 14

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Драган Велков , адреса на е-пошта: dragan.velkov@videolottery.mk телефон/факс:
+389 2 55 11 690/

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 - Друго

ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 30.10.2019

II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Набавка на најмногу 1.500 нови видеолотариски терминали
сукцесивно за период од 2 години

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 Нов текст

Тендерска
документација,
точка 5.3.2.1
алинеја 1

- Во последните три календарски години
(2016 година, 2017 година и 2018 година)
економскиот оператор да има остварено
приходи од работењето (приходи од
продажба на видео лотариски терминали) во
износ не помал од проценетата вредност на
набавката за секоја година поодделно.

- Во последните три календарски години (2016
година, 2017 година и 2018 година) економскиот
оператор да има остварено приходи од
работењето (приходи од продажба на видео
лотариски терминали односно апарати за игра на
среќа) во износ не помал од проценетата
вредност на набавката за секоја година
поодделно.

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: 04.12.2019 во 10:00
III.3.1) Краен рок за поставување прашања: 26.11.2019 15:30
III.3.2) Краен рок за одговор на прашања: 28.11.2019 15:30



III.4) Рамковна спогодба: Да
Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи: Не
Рамковната спогодба ќе се склучи: со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба

Период во години 2

III.5) Датум на објава: 05.11.2019


