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Premium кашаста
вишња или
одговарајући у
тетрапак амбалажи

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
произвођача.

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

1л 350

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

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

1л 350

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.

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

1л 300

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.

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

1л 200

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.

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

1л 100

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

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

ком. 50

Ако се не нуди вино винарије
Александровић  већ друго
одговарајуће вино, понуђач је
дужан да достави узорак у
оригиналној амбалажи и
декларацију произвођача.

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

ком. 50

Ако се не нуди вино винарије
Александровић већ друго
одговарајуће вино, понуђач је
дужан да достави узорак у
оригиналној амбалажи и
декларацију произвођача.

Кекс колутићи
Соко Штарк – ком. 50

Ако се не нуде Соко Штарк-
чајни колутићи већ други
одговарајући кекс, понуђач


