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KUKVPOOSSPOA Faktura
Daňouý doklad

Karlovanký krai KĺaisĘ úřad
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EBů!3 _r?:b?SIEMENS ...

Heotthineers"l"
Ev. č. 5 I
LisĘĺpřil.:

číslo jednací:

Došlo: 28'2.2019

ČÍslo faktury:

> 40950s9562
ČÍslo zákaznÍka:

} ĺooooso
lÔ: 70891168
Dtt: C270891168
Dďacĺ list ěĺsloi

Datum vystavoní dokladu:

25.02.2019
Datum uskutečněnÍ zd. plněnĺ:

22.02.2019
Datumsplatnosti: Druhnáklacu:.''
27.03.2019

ANS:

ľroces/oRJ: ...,.

KarlovarsĘý kĘ
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
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Vaše objednávka:

kupní smlouva ě. KKN01537/2018

ze ane: 18.06.2018
P j' l': _l, i'ĺ i:.'r':;.,ll1:,';:'a a,;'l.,.'.l:

X .' :'''1_j.,.lł | .;-'ĺ':':',ł
Naše ěĺslo zakázky:

> 4212021711
Projekt lD:

s.15í07 --í->l.l,'|

Příjemceplněnĺ 7'|ĺr -

Nemocnice V ChebuI,. ,.,, ti,, Lr:rl ;]-j!i
K Nemocnicĺ 't7
350 02 Cheb

zpracovatel / oddělení:

/ sHs EMEA CEET cZE
TeleÍon: Fax:

23303-2016 23303-2008
E-mail:

;' :lr:i i a.l.,irrl: :1.'j r:]

:.,'1r:,, //,olt, p*

Podmínky dodání (lNcoTERMs) DAP nemocnice

Fakturujeme vám dodání 1 ks skiaskopicko-skiagrafického RTG kompletu včetně příslušenstvídle kupní
smlouvy ě. KK01537-2018 a dle Protokolu o předánÍ a přerzetÍ zařízenĺdo provozu. Jedná se o veřejnou
zakázku 

'Pořĺzenĺ lékařské technologie a interiérového vybavení - ll'' část 7 veřejné zakázky - TP_o199 _

skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně přĺslušenství , evidenčnÍ čĺslo zakázky je z2o'l8-oo4945 .

Pol' Množsłvĺ/iednolka označgnĺdodávky/Plnénĺ MJ JadnotkováGna DPH

000010
(00001 0)

KS

celková cena Měna

21,OOo/o 6.478.000,00 czK6.478.000,00

Netto

VýstupnÍ DPH
Celkem s DPH

Siemens Healthcare, s.r.o
Budějovická 779l3b,
140 00 Praha
Česká republika

Luminos dRF Max- RTG komplet
Cena Netto
AL: NECGN: EAR99
Statistické číslo zbožĺ EU: 90221Ą00
Země púvodu: DE

21,00 o/o z 6.478.000,00

Toto zboŽí podléhá kontrole vládou USA (pokud je označené jako 'ECCN" nesĘné 'N') a můŽe být vyvezeno
pouze do země konečného určení pro uŽitĺ zde uvedeným konečným příjemcem zboŽí nebo konečným uŽĺvatelem /
uŽivateli. ZboŽí nesmí být dále prodáno, přemĺstěno, nebo jakkoliv jĺnak pouŽito v jiné zemi nebo osobou
jĺnou, neŽ autorĺzovaným konečným přĺjemcem zboŽí nebo konečným užĺvatelem / uŽĺvateli, a to jak v
původnĺ formě, tak i po zabudování do jĺné poloŽky, aniŽ by nejprve bylo schváleno vládou USA nebo
povoleno podle amerických zákonů a předpisů'
ZboŽí označené jako "AL" nesĘné "N" podléhá evropským i národnĺm vývozním povolenĺm. ZboŽí označené

6.478.000,00
'1.360.380,00

7.838.380,00

czK
czK
czK

tt: o.ĺ'l79o@

DÉ; czo4ĺ7996o
obcho.hl EFtÍĺk M'stský sd
v Pŕe6 oddĺ c' vl'cźka 243166

Při dotazech resp. Plac€nĺ prcsĺm uvádějte oznaěená pob }
Unlc€dit Bek c'och Ropubłic and slotkia. a.r., Prahá 4_ ttłchb' Żdoł,aEká ĺs2''l'swlFT: McXczPP
|BAN cz07 2700 0000 0021 í í69 0847 , č.ú.: 2ĺ ĺ í6968'17/27@ CZ(
|BAN cz7'l 2700 0000 0021 1 í86 5057 . č.ú.: 21 í 18650í//2700 EUR

Do'i!.o ĺlrle: ..

ZapsrÍłzo1) lĺn.ize(;() chíĺj
c?..ý lo. í,'Ĺĺľ 2()ű ,l

) n /] c ?rł ĺ t/ k ( .l 'ĺ.Ę łi*ľU'/ľfrnky? 
zákaznická llnka Slemens 800 888 9í0 je vám plně k dispozici' Stľana 1 z2
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KUKVPOOESOYJ

FAKTURA č. 08/20í9

3.ĺ.o.

Chebełá 355/49

06

ć.'í!'' m15101710.?ľĺ

oR Kraiského soudu v Plzni oddil C vložka'Ż)918

Pen úslav: CSoB Karlovy Vary

Dodavatel

2ffi$7m cnw37n
KarlotĺarsĘ kraj
ä'íodni 358l88
KaĺlovyVary
360 06

Konstanlnĺ symbol

olěratel:
0308

ICO:70891168

DIC: CZ 70891168

Dalum

vyíaveni:

01.03.2019

Datum

dněnĺ:

28 02 2019

Datum

sdaln6ti:

16.03.2019

Fm úhraďy:

bezhoto w st n í n převode Ín

Na Zák'afJě Uzavřené přikaznĺ smIouvy č-0294f,ľh17 ze dne28'112017 a nabĺdĘ vč.kalkulace,

Vám Účtuji za výkon investorské inŽenýrské činnostĺ na stavbě:

'Ka - sbvební Úpravy puodnĺckéłw ddélenĺ'

29 600'00 Kč

DPH 21% 6 216.m Kč

35 8í6'00 Kčcelkem (zaokrouhleno)

celkem

0

29 m0

0

35 8ĺ6'00 Kč

0'00 Kč

spo|upráce při předäní slavenišlě

práce spo]ené s Ítlizaci stavby (ýkon llĆ - terhnický dozoł

spolupráce při zabezpečeni kolauđ.rozhodnulĺ .'

cena TDS v době prováděnĺ / doba prwáděnĺ TDS (měsĺců + 2)

(il4.2ffi-fi.Kfrlt(17 *2\

564'100 / 19 = cca. 29.689'_Kć (bez DPH)

celkem ft úhÍadě 35 8í6 Kč

Přĺloha]

Pocel skan:

Stĺana:

PoQis a

i-i:'{ViDAČNĺ RAziT{G
,, iłłrłńc''a .)ftĺllwł żzł1r/h

i]:'.i,'.Ĺi ] j ;I a ĺ i-j. -]ija:: ;l ĺ i :,r.' :: i :'.]'i' l i{c:,: ] ;l

:::;'iÍ :':;i 1 ;!1:'; ;: 
'.r], 

]']l] .._']1 ::r
| ., ,j - t, , .-. -' ,', I .- ..1 -;r

. .. :::ir rl :.. '::-,':.:-'

. ..' ...:-' .-,,'.;:.arri ., i

''--' .- ,:':.',..,ĺ .l''ĺ x '_.''_= ''. -"

, | ?'ft|/-Ę-aąéZ-{'
'i j r.r:..' . ,1,::!:t-:.:

':.': é 3 2Č/ą

Đo'šlo ĺJnc'
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ANS: ....,.

Proces/CilJ:
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s.r.o. FAKTURA .

Variabĺlnĺ symbol:

Konstantní symbol:

objednávka č'; KK03272/16

I llililil|t ililIil il lilil1il til ililltillliltiltililil ililltililil

KUKVPOOE4ZEJ
DOKLAD 19í

19102
0308

ze dne:

Dodavatel

5trFln

Číslo účtu:

Datum Vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečněnĺ plnění

Forma úhrady:

INSCAN s.r.o.
K NemocniciE5S/28
350 02 Cheb 2

lC: 29'110556
DlČ: CZ291í0556
E-mail: 

14.02.2019 Konečný přĺjemce.

31 .01.2019

Příkazem

označenĺ dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme za činnost technického dozoru investora na stavbě: ''Karlovarská krajská nemocnice a's. nemocnice v'

Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu.'' platba č. 24 za měsíc 1l2o19

0,00 0o/o

0,00 100/o

0,00 15To

21o/o

0,00
0,00

21 594,09

0,00

0,00

0,00
124 423,09

LlKVlDAcľĺĺ nazĺĺ6g 102829'00

 tulo

 ołuŽĺ1s ĺĺ'.ł ĺĺĺcsi
Druh nákladu: ...'.'

sgĺźuź Ęĺĺa'cĺnalou

K Nemocnici 28, 35o 02 Cheb liĺ7
/;

lČ 29110556' DÉ cz2911'o5

www.inscan'cz info@tnscan

Da.ílo ĺlne.

7'ap'sĺino u knize

ĺ|ĹĺIĺl: ' '..:}!'ą..'

rlošlých fĺlhtur

) ( łĺ|

si Vás upozomil, Že v přĺpadě nedodrŽenĺ data splatnosti uvedeného na íaKuře Vám budeme úćtovat úrok z prodlení V dohodnuté, resp. zákonné výŠi a

Rekapitulace DPH v Kč: ZákladvKč Sazba

0,00 00/o

0,00 100/o

0,00 15Yo

102 829,00 210/o

DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

0,00

0,00

124 423,09

QR Platba+F Přerrzal

Ekonomický a informačnĺ systém PoHoDA

43-9221510267 0100

Karlovarshý kľaj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

oĺ]bérateI: lČ
DIČ

70891 168
c270891.168

30.03.2019

Součet

CELKEM r ÚľlnłoĚ
124 423,09

124 423,09

21 594,09i'ś'c 102łď,tŕy 829,00př$rorc'ĺgJeĺĺPctvrzu!i
sů'.ä -Jis'2'Jt]?.a\,sÍn.nrłci aidle ň ',o

sb.'lů2űt}42:.jsł

0eC qruł X11,UN]łĺI0/(

Razítko:

0,00
0,00

21 594,09


