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List č.
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Zkrácené číslo objednávky

VO20110-0120

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 13.1.2020

Ceny jsou uváděny

Dodací podmínky

Bez DPH

Akceptováno systémem e-Kurýr (17189970)

Objednávka

Název zbožíKód zboží Skladová
 MJ

Objednáno
výsledné

MJObjednáno
výsledné

Poř. Identifikace VZ

Z01-411011-00371 bal6,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.)
Z01-412101-00138 ks500,00Ústenka 3-vrstvá s úvazky, zelená
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-404001-00774 bal10,00Kompresy z gázy 10x20cm, nesterilní, 8vr.,

á100ks
Z01-404001-00149 bal400,00Kompresy z gázy ,7,5x7,5cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00768 bal400,00Kompresy z gázy, 5x5cm, sterilní (1bal.=5ks)
Z01-404001-00550 bal100,00Tampon stáčený 20x20cm,sterilní, 3ks v bal.

(1bal.=3ks)
Z01-404001-00158 ks30,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m
Z01-404001-00156 ks30,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m
Z01-411011-00371 bal6,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.)
Z01-411011-00372 bal5,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 50x95cm (100 ks v bal.)
Z01-412101-00254 ks100,00Anděl - halena pro pacienta, jednorázová, modrá
Z01-404001-00244 bal60,00Kompresy z gázy ,10x20cm,sterilní á5ks
Z01-411011-00455 bal20,00Štětička vatová, malá (1bal.=100ks)
Z01-411011-00454 bal2,00Štětička vatová velká (1bal.=100ks)
Z01-412001-00202 set16,00Set na sekci Pardubice
Z01-404001-00447 bal100,00Tampon stáčený 9x9cm s RTG, sterilní, á 5ks

v bal.
Z01-411011-00373 bal6,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 70x80cm (50ks v bal.)
Z01-404001-00433 ks108,00Šátek trojcípý
Z01-404001-00244 bal200,00Kompresy z gázy ,10x20cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00149 bal200,00Kompresy z gázy ,7,5x7,5cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00158 ks100,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m
Z01-404001-00157 ks100,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m
Z01-404001-00156 ks100,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m
Z01-404001-00149 bal120,00Kompresy z gázy ,7,5x7,5cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00146 bal8,00Kompresy z gázy 7,5x7,5cm,nesterilní, 8vr.,

á100ks
Z01-411011-00370 bal4,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 30x30cm (200 ks v bal.)
Z01-412001-00183 set8,00Set craniotomie
Z01-412001-00189 set16,00Set hernie disku
Z01-412001-00191 ks9,00Set kolenní
Z01-412001-00195 ks12,00Set kyčelní
Z01-412001-00221 set15,00Set periferní nerv
Z01-412001-00317 ks12,00Set vertikální
Z01-412001-00319 ks32,00Set artroskopie
Z01-412001-00421 set12,00Set dětská chirurgie - rouškovací set
Z01-404001-00156 ks200,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m
Z01-412101-00138 ks500,00Ústenka 3-vrstvá s úvazky, zelená
Z01-404001-00556 bal30,00Tampon proš. 45x45cm , s tkanicí a RTG,

předepraný (1bal.=50ks)
Z01-404001-00559 bal100,00Tampon stáčený 30x30cm s RTG (1bal.=50ks)
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Z01-404001-00146 bal50,00Kompresy z gázy 7,5x7,5cm,nesterilní, 8vr.,
á100ks

Z01-404001-00774 bal25,00Kompresy z gázy 10x20cm, nesterilní, 8vr.,
á100ks

Z01-404001-00156 ks50,00Obinadlo elastické fixační 8cmx4m
Z01-404001-00157 ks50,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m
Z01-404001-00157 ks100,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m
Z01-404001-00149 bal160,00Kompresy z gázy ,7,5x7,5cm,sterilní á5ks
Z01-404001-00157 ks150,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m
Z01-404001-00158 ks200,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m
Z01-404001-00549 bal160,00Kompresy z gázy, 10x20 cm, sterilní (1bal.=3ks)
Z01-411011-00371 bal18,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.)
Z01-412001-00083 ks100,00Jednorázové prostěradlo 140x240cm
Z01-411011-00371 bal6,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.)
Z01-404001-00158 ks500,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m
Z01-412101-00012 ks300,00Čepice operační DOC, s potítkem
Z01-412101-00196 ks300,00Čepice operační POLLY-COLOR, vzorovaná,

šátek
Z01-411011-00371 bal6,00SAVÁNEK/HEBOUNEK 40x51cm (200 ks v bal.)
Z01-404001-00158 ks20,00Obinadlo elastické fixační 12cmx4m
Z01-404001-00157 ks20,00Obinadlo elastické fixační 10cmx4m

CZK118 129,34Cena celkem bez

Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele
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