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Odběratel
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Dodavatel

Pardubičky, Kyjevská 44

532 03 Pardubice

IČO 27520536 DIČ
Rosice, Brněnská 1246

PANEP s.r.o.

CZ27520536

IČO 25550250 DIČ CZ25550250

B 2629, Krajský soud v Hradci Králové
Spisová značka

665 01 Rosice

Kyjevská 44

NPK Pardubická nemocnice a.s.,

532 03 Pardubice

Příjemce - místo dodání

Kód akce

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Požadované datum dodání

Datum vytvoření 1.7.2019

Ceny jsou uváděny

Dodací podmínky

Bez DPH

Název zbožíKód zboží Skladová
 MJ

Objednáno
výsledné

MJObjednáno
výsledné

Poř. Identifikace VZ

Z01-404001-00564 bal50,00Tampon stáčený 30x30 cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-404001-00156 ks200,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00148 bal50,00Kompresy z gázy, 5x5 cm, sterilní (1bal.=2ks)
Z01-404001-00156 ks50,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00156 ks100,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00155 ks10,00Obinadlo elastické fixační 6cmx4m 265597
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-404001-00563 bal300,00Tampon stáčený 20x20 cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-404001-00146 bal15,00Kompresy z gázy 7,5x7,5cm,nesterilní, 8vr.,

á100ks
Z01-404001-00147 bal15,00Kompresy z gázy 10x10cm,nesterilní, 8vr.,

á100ks
Z01-404001-00149 bal300,00Kompresy z gázy ,7,5x7,5cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00151 bal1 500,00Kompresy z gázy ,10x10cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00151 bal700,00Kompresy z gázy ,10x10cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00157 ks60,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m 265597
Z01-404001-00158 ks100,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m 265597
Z01-412101-00012 ks300,00Čepice operační DOC, s potítkem
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-411011-00371 bal6,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.) 1278834
Z01-404001-00550 bal100,00Tampon stáčený 20x20cm,sterilní, 3ks v bal.

(1bal.=3ks)
Z01-412001-00323 ks60,00Set pro novorozence
Z01-404001-00768 bal1 000,00Kompresy z gázy, 5x5cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-404001-00768 bal120,00Kompresy z gázy, 5x5cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-404001-00146 bal30,00Kompresy z gázy 7,5x7,5cm,nesterilní, 8vr.,

á100ks
Z01-404001-00147 bal25,00Kompresy z gázy 10x10cm,nesterilní, 8vr.,

á100ks
Z01-404001-00149 bal200,00Kompresy z gázy ,7,5x7,5cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00151 bal80,00Kompresy z gázy ,10x10cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00156 ks30,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00156 ks100,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00157 ks100,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m 265597
Z01-404001-00157 ks30,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m 265597
Z01-404001-00158 ks100,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m 265597
Z01-404001-00219 bal50,00Gázové přířezy skládané 23x23cm

á5ks,16vr.,sterilní
Z01-412001-00095 ks100,00Návlek na přístroje plochý 90x100cm, sterilní
Z01-412001-00095 ks100,00Návlek na přístroje plochý 90x100cm, sterilní
Z01-412101-00080 ks60,00Plášť operační Standart, velikost M, sterilní
Z01-412101-00081 ks60,00Plášť operační Standart, velikost XL, sterilní
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-412001-00175 role1,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 95cmx100m 1221745
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Z01-412001-00180 set50,00Set angio
Z01-412001-00222 bal80,00Set porodnický
Z01-412001-00225 set24,00Set port
Z01-412001-00226 set50,00Set pro malé výkony
Z01-404001-00433 ks108,00Šátek trojcípý
Z01-404001-00433 ks12,00Šátek trojcípý
Z01-404001-00440 bal100,00Tampon stáčený 30x30 cm, sterilní

á10ks,dvojobal
Z01-404001-00445 bal150,00Tampon stáčený 40x40cm, sterilní, 10ks v bal.
Z01-412101-00138 ks100,00Ústenka 3-vrstvá s úvazky, zelená
Z01-404001-00550 bal200,00Tampon stáčený 20x20cm,sterilní, 3ks v bal.

(1bal.=3ks)
Z01-404001-00550 bal200,00Tampon stáčený 20x20cm,sterilní, 3ks v bal.

(1bal.=3ks)
Z01-404001-00551 bal2,00Gáza přířezy 28x32cm, nesterilní (1bal.=500ks)
Z01-404001-00564 bal50,00Tampon stáčený 30x30 cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-404001-00564 bal500,00Tampon stáčený 30x30 cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-412001-00327 ks16,00Set na vaginální operace Pardubice
Z01-412001-00347 set30,00Set zevní incize
Z01-404001-00147 bal4,00Kompresy z gázy 10x10cm,nesterilní, 8vr.,

á100ks
Z01-404001-00150 bal150,00Kompresy z gázy ,10x10cm,sterilní á2ks
Z01-404001-00155 ks100,00Obinadlo elastické fixační 6cmx4m 265597
Z01-404001-00155 ks10,00Obinadlo elastické fixační 6cmx4m 265597
Z01-404001-00156 ks10,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00156 ks100,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00156 ks800,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m 265597
Z01-404001-00157 ks100,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m 265597
Z01-404001-00157 ks10,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m 265597
Z01-404001-00158 ks10,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m 265597
Z01-404001-00158 ks100,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m 265597
Z01-412101-00012 ks900,00Čepice operační DOC, s potítkem
Z01-412001-00080 ks240,00HIGI-TEX STANDART 80cmx200cm
Z01-404001-00244 bal80,00Kompresy z gázy ,10x20cm,sterilní á5ks
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-411011-00371 bal6,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.) 1278834
Z01-411011-00371 bal18,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.) 1278834
Z01-412001-00175 role1,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 95cmx100m 1221745
Z01-412001-00189 set20,00Set hernie disku
Z01-412001-00191 ks12,00Set kolenní
Z01-412001-00195 ks12,00Set kyčelní
Z01-412001-00205 set70,00Set oční intravitreální
Z01-412001-00206 set110,00Set oční katarakta
Z01-412001-00221 set15,00Set periferní nerv
Z01-404001-00433 ks12,00Šátek trojcípý
Z01-412101-00138 ks100,00Ústenka 3-vrstvá s úvazky, zelená
Z01-404001-00549 bal40,00Kompresy z gázy, 10x20 cm, sterilní (1bal.=3ks)
Z01-404001-00550 bal600,00Tampon stáčený 20x20cm,sterilní, 3ks v bal.

(1bal.=3ks)
Z01-404001-00550 bal100,00Tampon stáčený 20x20cm,sterilní, 3ks v bal.

(1bal.=3ks)
Z01-412001-00317 ks12,00Set vertikální
Z01-412001-00318 ks18,00Set lokál
Z01-412101-00196 ks600,00Čepice operační POLLY-COLOR, vzorovaná,

šátek
Z01-412101-00197 ks300,00Čepice operační s gumkou, s motýlky - Violet
Z01-404001-00768 bal400,00Kompresy z gázy, 5x5cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-404001-00769 bal150,00Kompresy z gázy, 7,5x7,5cm, sterilní

(1bal.=2ks)
Z01-404001-00787 m600,00Gáza hydrofilní, složky 90cmx100m
Z01-412001-00421 set36,00Set dětská chirurgie - rouškovací set
Z01-412101-00254 ks200,00Anděl - halena pro pacienta, jednorázová, modrá

CZK251 688,06Cena celkem bez

Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele
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