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18

Сок од јабуке од 100%
воћа без додатог шећера,
Nectar Life Organic, у
тетрапак амбалажи

1л 350

19

Сок од брескве од 100%
воћа без додатог шећера,
Nectar Life Premium
или одговарајући у
тетрапак амбалажи

1л 350

20

Сок од парадајза,  100%,
Nectar Life Premium
или одговарајући у
тетрапак амбалажи

1л 300

21

Сок од ананаса без
додатог шећера, Nectar
Life Premium или
одговарајући, у тетрапак
амбалажи

1л 200

22

Сок од црвеног
грејпфрута  без додатог
шећера, Nectar Life
Premium или
одговарајући, у тетрапак
амбалажи

1л 100

23
Вино бело винарије
Александровић или
одговарајуће, 0,75 лит.

ком. 50

24
Вино црвено винарије
Александровић или
одговарајуће, 0,75 лит.

ком. 50

25

Кекс колутићи Соко
Штарк – чајни
колутићи, паковање 800
гр.

ком. 50

26
ПВЦ чашa 0,2 лит,
непровидна бела, тежине
3,5 грама

ком. 20.000

Количине су процењене орјентационо. Наручилац може, у границама укупно уговорене цене, а у зависности од својих
потреба, да тражи да му изабрани понуђач испоручи мању или већу количину од наведене.

Члан 2.

СНАБДЕВАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ испоручи уговорену робу на основу његове поруџбенице.
НАРУЧИЛАЦ  ће у својој поруџбеници специфицирати потребе у погледу врсте и количине тако што ће
прецизно одредити коју количину и коју врсту робе захтева.

Члан 3.
Испорука робе вршиће се у магацину НАРУЧИОЦА унутар објекта у улици  Македонска број  42,  који се
налази на 2. и 4. спрату, у року од 3  дана од достављања поруџбенице.
Трошкови превоза робе до  НАРУЧИОЦА и испоруке, падају на терет СНАБДЕВАЧА.
НАРУЧИЛАЦ и СНАБДЕВАЧ ће приликом сваке испоруке контролисати квалитет предмета уговора. Добра
која су предмет уговора у свему морају да одговарају задатим и понуђеним техничким карактеристикама,
достављеним узорцима и понуђеним производима и морају бити испоручивани у оригиналном паковању. У
случају утврђених недостатака у квалитету испоручених добара, грешака и несагласности између
понуђених и испоручених производа, овлашћено лице НАРУЧИОЦА сачињава рекламациони записник у


