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č. 1
Odběratel:

Centrální zdravotnická 
zadavatelská s.r.o.

Pospíšilova 365
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Dodavatel: Zákaznické číslo: Vitrum Steril.

Vistex Medical s.r.o.

Wellnerova 134/7

779 00 Olomouc

CZ

Datum vystavení dokladu: 10.7.2017

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl 
C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu 
v Hradci Králové.

DIČ: CZ25381873

IČ:
DIČ: CZ28181662

28181662

IČ: 25381873

Množství / j.Položky z : OVD-2566/2017

bal1,000253380001700 Proužek identifikační bílý, jednorázový (308ks/str)

Množství / j.Položky z : OVD-2633/2017

bal1,000795064300600 Sáček skládaný papír/fólie 300 x 600 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (
500ks)            

bal1,000795064150390 Sáček skládaný papír/fólie 150 x 390 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (
1000ks)           

bal1,000200600115560 Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2, MINIbalíček jednorázový (
30ks)         

Množství / j.Položky z : OVD-2668/2017

bal1,000795310448306 Sáček skládaný papír 140 x 050 x 330 mm, ind. pára typ 1 (500ks)     
           

Množství / j.Položky z : OVD-2698/2017

bal2,000253381010008 Sáček polyamid 075 x 250 mm, ind. HV, samolep. (100 ks)                   
      

Množství / j.Položky z : OVD-2753/2017

bal1,000253381010009 Sáček polyamid 100 x 250 mm, ind. HV, samolep. (100ks)                    
      

Množství / j.Položky z : OVD-2786/2017

bal1,000253381010007 Sáček polyamid 050 x 240 mm, ind. HV, samolep. (100ks)                    
      

bal1,000253381010008 Sáček polyamid 075 x 250 mm, ind. HV, samolep. (100 ks)                   
      

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
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č. 2
Odběratel:Centrální zdravotnická za

Dodavatel:Vistex Medical s.r.o.

Množství / j.Položky z : OVJ-6099/2017

bal4,000200504051800 Test sterilizace pára multiparam. Getinge, typ 4, 121/134 (2x250ks)    
         

bal3,000795063075270 Sáček plochý papír/fólie 075 x 270 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (1000ks) 
            

Množství / j.Položky z : OVJ-6252/2017

bal2,000795064300600 Sáček skládaný papír/fólie 300 x 600 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (
500ks)            

bal2,000795063100260 Sáček plochý papír/fólie 100 x 260 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (1000ks) 
            

bal2,000200600115560 Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2, MINIbalíček jednorázový (
30ks)         

ks2,000253380009325 Kartáč pro zátěžové čištění 180/40/15 mm, modrý, štětiny ocel (1ks)  
           

bal1,000253383010093 Test tepelné dezinfekce DesControl, 10 min/93°C samolep. (200ks)     
           

ks2,000795061400200 Role plochá papír/fólie, š. 400 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F, 200 m (1ks)    
        

Množství / j.Položky z : OVJ-6354/2017

bal1,000795310448306 Sáček skládaný papír 140 x 050 x 330 mm, ind. pára typ 1 (500ks)     
           

Množství / j.Položky z : OVJ-6391/2017

bal2,000200600115560 Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2, MINIbalíček jednorázový (
30ks)         

Množství / j.Položky z : OVN-9160/2017

bal3,000253381010008 Sáček polyamid 075 x 250 mm, ind. HV, samolep. (100 ks)                   
      

Množství / j.Položky z : OVN-9187/2017

bal1,000253381010008 Sáček polyamid 075 x 250 mm, ind. HV, samolep. (100 ks)                   
      

Množství / j.Položky z : OVN-9260/2017

bal1,000253381010007 Sáček polyamid 050 x 240 mm, ind. HV, samolep. (100ks)                    
      

Množství / j.Položky z : OVN-9307/2017

bal2,000200504050900 Test sterilizace pára multiparam. Getinge, typ 6, 121/134, laminovaný 
(250ks)   

Tento doklad má pokračování na stránce č. 3
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č. 3
Odběratel:Centrální zdravotnická za

Dodavatel:Vistex Medical s.r.o.

Množství / j.Položky z : OVN-9312/2017

bal1,000200600115560 Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2, MINIbalíček jednorázový (
30ks)         

Množství / j.Položky z : OVN-9374/2017

bal3,000200600115560 Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2, MINIbalíček jednorázový (
30ks)         

Množství / j.Položky z : OVN-9763/2017

bal1,000795310448306 Sáček skládaný papír 140 x 050 x 330 mm, ind. pára typ 1 (500ks)     
           

Množství / j.Položky z : OVP-565/2017

bal1,000253350007303 Test sterilizace HV multiparam. A. Browne, trubičkový, typ 6 (100ks) 
           

Množství / j.Položky z : OVR-5718/2017

bal1,000253380001006 Zámek/štítek na kont. Aesc., papír 35 x 74 mm, ind. pára, samol., 
pravý (1000ks)

Množství / j.Položky z : OVR-5773/2017

bal1,000795063100260 Sáček plochý papír/fólie 100 x 260 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (1000ks) 
            

bal1,000795063100300 Sáček plochý papír/fólie 100 x 300 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (1000ks) 
            

ks1,000595061150200 Role plochá papír/fólie MEDAL, š. 150 mm, 60gsm, ind. P,EO,F, 200m (
1ks)        

ks1,000795062200100 Role skládaná papír/fólie, š. 200 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F, 100 m (
1ks)          

bal1,000253600603011 Etiketa dvojlepicí do 3-ř. etik. kleští, ind. pára typ 1 (750ks)                

Množství / j.Položky z : OVR-5931/2017

bal1,000795310448303 Sáček skládaný papír 110 x 030 x 190 mm, ind. pára typ 1 (1000ks)   
            

ks1,000595061100200 Role plochá papír/fólie MEDAL, š. 100 mm, 60gsm, ind. P,EO,F, 200m (
1ks)        

bal1,000253380004114 Zámek/štítek na kont. Aesc., papír  35 x 74 mm, samol., prázdný, 
pravý (1000ks) 

bal1,000795063200400 Sáček plochý papír/fólie 200 x 400 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (1000ks) 
            

bal1,000795078004100 Textilie netkaná SMS 100 x 100 cm, 45 gsm, modrá (100ks)                 
       

bal1,000795078004120 Textilie netkaná SMS 120 x 120 cm, 45 gsm, modrá (50ks)                   
      

bal1,000253380001006 Zámek/štítek na kont. Aesc., papír 35 x 74 mm, ind. pára, samol., 
pravý (1000ks)

ks1,000595061075200 Role plochá papír/fólie MEDAL, š. 075 mm, 60gsm, ind. P,EO,F, 200m (
1ks)        

ks1,000795062150100 Role skládaná papír/fólie, š. 150 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F, 100 m (

Tento doklad má pokračování na stránce č. 4
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č. 4
Odběratel:Centrální zdravotnická za

Dodavatel:Vistex Medical s.r.o.

1ks)          

Množství / j.Položky z : OVR-6048/2017

bal1,000795078004120 Textilie netkaná SMS 120 x 120 cm, 45 gsm, modrá (50ks)                   
      

bal1,000795078004100 Textilie netkaná SMS 100 x 100 cm, 45 gsm, modrá (100ks)                 
       

Množství / j.Položky z : OVT-5161/2017

ks1,000253380001151 Páska lepicí ind. HV typ 1, 19 mm x 50 m, bílá (1ks)                            

Množství / j.Položky z : OVT-5220/2017

bal4,000795078004100 Textilie netkaná SMS 100 x 100 cm, 45 gsm, modrá (100ks)                 
       

Množství / j.Položky z : OVT-5261/2017

bal1,000253380001135 Štítek na kontejner 40 x 68 mm, ind. pára typ 1  (1000ks)                     
  

bal1,000200503864600 Test mytí nástrojů Getinge, kovový (50ks)                                       

Množství / j.Položky z : OVT-5277/2017

bal1,000795063075170 Sáček plochý papír/fólie 075 x 170 mm, 60 gsm, ind. P,EO,F (1000ks) 
            

Množství / j.Položky z : OVT-5308/2017

bal1,000253383100100 Test mytí nástrojů STERIM, plast (100ks)                                        

72 016,60Celkem bez DPH: 

Celkem s DPH: 87 140,09


