
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Nejsme plátci DPH
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie jihočeského kraje

OBJEDNÁVKA
číslo: 349 - 2019 l OMTZ

Dodavatel:
První písecký velkoobchod, spol. s.r.o.

tel:
e-mail:

České Budějovice dne:

Kontaktní osoba:
telefon
e-mail

07.08.2019

Předmět objednávky:
Na základě uzavřené Rámcové dohody (KRPC-87892/ČJ-2019-0200VO-VZJ) objednávám zboží uvedené v příloze.

požadovaná splatnost faktury: 14 dní termín plnění- dodání: dle smlouvy
předpokládaná cena : dle smlouvy

Doručovací adresa - adresa místa plněni:
Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor správy majetku - oddělení MTZ
Plavská úl. 2
370 74 České Budějovice

Potvrzení dodavatele:

jméno osoby oprávněné podepsat objednávku:

podpis:

razítko:



předpokládaný
P.Č. Specifikace MJ počet (MJ)

Jemné tekuté mýdlo s antibakteriálnImi přísadami. Výrazně
3 snižuje výskyt bakterií. Obsah: 51 ks 235

Vysoce účinná mycí pasta která obsahuje abraziva,
obohacená o terpenovou příměs, díky níž likviduje oleje a

8 mastné i tiskařské barvy. Balení- 375 g ks 480
Ručník papírový zz arch (5000ks lbaleni) - jednovrstvé
ručníky vhodné do zásobníků o velikosti cca 23 x 25 cm.

12 Barva nazáleži. balení 64
papírový ručník v roli, 2 - vrstvě s perforaci, celulóza, výška

14 role cca 20 cm, průměr role 13 cm role 600
Utěrka kuchyňská 2 vrstvá s perforaci lOOm - šíře role 190
mm, průměr dutinky 60 mm, délka návinu lOOm, vnější i

15 vnitřní odvíjení. ks 12
Ubrousky ke stobvání, papírové bílé, jednovrstvé 100ks/

16 balení. Min. 30x30cm balení 480

18 Ubrousky kosmetické SOFT box 2 vrstvě 150ks/ba|ení balení 40
Jednorázové nitrilové nepudrované vyšetřovací rukavice
určené nejen pro lékařské a ošetřovací účely. Ochranné
rukavice jsou texturované na koncích prstů, a proto umožňuji
snadnější manipulaci s nástroji. Samovolné ,,ne-srolovánř' balení
mají zajištěné rovnoměrně rolovaný okrajem (manžetou).
100ks/ba|ení (velikost: L - 20 baleni, XL - 20 baleni), barva -

19 tmavá 40
Rukavice jednorázové nitrilové nepudrované, bez příměsí,
0,12 mm, délka 24cm, rolovaný kraj, 100ks/ba|ení (velikost:

23 L - 150 baleni, XI- - '1 80 baleni) balení 330
Toaletní papír JUMBO 19 cm, 2 vrstvy, bílý, 100%

25 recyklovaný, perforovaný, vhodný do zásobníku ks 870
Toaletní papír JUMBO 19 cm 2 vrstvy bílý, perforovaný,

27 vhodný do zásobníku. ks 6
Toaletni papír JUMBO 19 cm 2 vrstvy celulÓza, perforovaný,

28 vhodný do zásobníku. ks 6


