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НАБАВКА  ПИЋА И СИТНИХ КОЛАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

Партија 1. Пиће и сродни материјал за послужење 

Р.бр Врста робе 
Јед. 

мере 

Цена по 

јединици 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

са ПДВ-ом 

1. Кафа 100 грама (гранд голд или гранд арома) ком   

2. Нес кафа класик 3 у 1 , 18 грама (нескафе или одговарајуће) ком   

3. Нес кафа класик 2 у 1, 10 грама (нескафе или одговарајуће) ком   

4. 
Нес кафа класик 200 грама лименка (нескафе или 

одговарајуће) 
ком 

 
 

5. 
Минерална вода газирана 1,5 л.  

(Хеба или Књаз Милош) 
ком 

 
 

6. Минерална вода 1,5 литра (Аква вива) ком   

7. Минерална вода 1,5 литра (Пролом) ком   

8. 
Газирана вода, мале флашице на завртањ  

(Књаз Милош или одговарајуће) 
ком 

 
 

9. 
Негазирана вода, мале флашице на завртањ (Роса или 

одговарајуће) 
ком 

 
 

10. 
Воћни сок вишња, воћни садржај мин. 50%,  

(Нектар фемили или одговарајући) 
ком 

 
 

11. 
Воћни сок бресква, воћни садржај мин. 50%,  

(Нектар фемили или одговарајући) 
ком 

 
 

12. 
Воћни сок јабука, воћни садржај мин. 50%,  

(Нектар фемили или одговарајући) 
ком 

 
 

13. 
Воћни сок боровница, воћни садржај мин. 50%,  

(Нектар фемили или одговарајући) 
ком 

 
 

14. 
Воћни сок поморанџа, 100% без шећера, (Нектар лифе или 

одговарајуће) 
ком   



15 
Воћни сок ананас, 100% без шећера, (Нектар  или 

одговарајуће) 
ком   

15. Кока кола од 2 литра ком   

16. Швепс битер лемон 1,5 литра ком   

17. Швепс тоник 1,5 литра ком   

18. Виски 1 литар, без кутије (Балантајн или одговарајуће) ком   

19. Виски 0,75 литара, са кутијом (Балантајн или одговарајуће) ком   

20. Дуготрајно млеко, 1 литар ком   

21. Кристал шећер (бели), 1 кг ком   

22. Картонска тацна –паковање од 12 комада ком   

23. Картонска тацна –паковање од 24 комада ком   

24. Сламчице зглобне – 100/1 ком   

25. Пластичне чаше (0,180 дл) – 100 комада ком   

26. Пластичне чаше (0,5 дл) – 100 комада ком   

27. Чај од камилице ком   

28. Чај од нане ком   

29. Чај од мајчине душице ком   

30. Чај од хибискуса ком   

31. Зелени чај ком   

32. Воћни чај- јагода, шумско воће  ком   

33. Чај од шипурка ком   

 УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а/са ПДВ-ом   

 

Партија 2. Ситни колачи 

Р.б

р 
Врста робе Јед. мере 

Цена по 

јединици 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици са 

ПДВ-ом 

1. Ситни колачи кг   
 
 

Рок испоруке: ______ дана од дана пријема позива за испоруку (не дуже од 2) 

Место испоруке: Франко објекат Правни факултет у Нишу, Трг краља Александра 11 

Рок плаћања _______ дана од дана пријема рачуна по извршеној испоруци (не дуже 

од 45 дана). 

Контакт особа 

понуђача и телефон 
 

 
 

 Напомена: Понуђач је у обавези да омогући плаћање и путем вирмана и готовински. 

 
 

           Датум 
 

______.______. 2019. год. 

                      

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
 


