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(паковање од 20
филтер врећица)

пак.
1/20 100

 (кутију са 20 кесица) и
декларацију произвођача.

8
Зелени чај Yumis
(паковање од 20
филтер врећица)

пак.
1/20 30

Ако се не нуди чај Yumis већ
други одговарајући, понуђач
је дужан да достави узорак
(кутију са 20 кесица) и
декларацију произвођача.

9

Камилица чај
Yumis или
одговарајући
 (паковање од 20
филтер врећица)

пак.
1/20 80

Ако се не нуди чај Yumis већ
други одговарајући, понуђач
је дужан да достави узорак
(кутију са 20 кесица) и
декларацију произвођача.

10

Чај шумско воће
Yumis  (паковање
од 20 филтер
врећица)

пак.
1/20 30

Ако се не нуди чај Yumis већ
други одговарајући, понуђач
је дужан да достави узорак
(кутију са 20 кесица) и
декларацију произвођача.

11

Чај од хибискуса
Yumis или
одговарајући
 (паковање од 20
филтер врећица)

пак.
1/20 30

Ако се не нуди чај Yumis већ
други одговарајући, понуђач
је дужан да достави узорак
(кутију са 20 кесица) и
декларацију произвођача.

12

Минерална вода
Књаз Милош или
одговарајућа у
стакленој или
пластичној
амбалажи од 1,5
или 1,75 лит.

ком 1300

Ако се не нуди Књаз
Милош већ друга

одговарајућа, понуђач је
дужан да достави узорак  и
декларацију произвођача..

и назначити паковање

13

Вода негазирана
у пластичној
амбалажи од 0,5
лит., Aqua Viva
или одговарајућа

ком 2000

Ако се не нуди Aqua Viva
већ друга одговарајућа,

понуђач је дужан да достави
узорак  и декларацију

произвођача.

14

Кока-Кола у
пластичној
амбалажи од 2
литра

Coca-Cola ком 800

15

Швепс-битер
лемон (Schweppes
Bitter Lemon) у
пластичној
амбалажи од 1,5
литара

Schweppes
Bitter Lemon
Coca-Cola

ком 250

16

Сок oд наранџе,
од 100% воћa без
додатог шећера,
Nectar Life
Premium или
одговарајући, у
тетрапак
амбалажи

1л 550

Ако се не нуди Nectar Life
Premium  већ  друго
одговарајуће добро, понуђач
је дужан да достави узорак
(тетрапак паковање од 1.
литра) и декларацију
произвођача.

17
Сок од вишње  без
додатог шећера,
Nectar Life

1л 250

Ако се не нуди Nectar Life
Premium  већ  друго
одговарајуће добро, понуђач
је дужан да достави узорак
(тетрапак паковање од 1.
литра) и декларацију


