
KUKVPAOTYALY

Fakturujeme Vám zboží - hračky: plyšouý medvěd

. zboŽĹhračky (plyŠouý medvěd)

Rekapitulace ĐPH v CZK
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Přílohy: Strana: 1 I 1

Fakturu vystavil: a 
Tel.: Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za kaŽdý den pľodlenĺ platby.
Upozorněnĺ: od 1.3.2017 nepřijímáme Úhradu faktury V hotovosti

10.09.2019

41 180366

odběratel:

Zpťlsob dopravy:

/Ci 28958055 DtC: CZzBgSBOss

/C: 70891168

Karlovarský kraj

DIC: C270891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti:

Variabilnĺ symbol.

zakázka:

Konst.

41 í 80366

Př'ljemce:

Dodavatel: lnexad, s.r.o.
Na příkopě 854114

110 00 Praha - Nové Město

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Ceská republika

Forma uhrady: Převodním přĺkazem

Datum uskutečněnĺ ptnění: 27 '08.2019
Datum vystavenĺ: 27 .08.2019

FAKTURA - daňový doklad
objednávka:

Dod. list:

402

0308

Peněžnĺ ústav: Česká spořitelna, a.s.
Čĺslo učtu: 5656332/0800

SWTFT kod: GIBA CZ PX
|BAN kód: cZ68 0800 0000 0000 0565 6332

Cena za MJ Sleva Cena bez DPH Sazba
tCZKl % ICZKI DPH vo/"

Celkem s DPH
ICZKI

označenĺ dodávky Množství MJ

Sazba Ceĺkem zákĺac Celkem DPĺ- Předplatba s DPl Základ DPH DPH
0%
15 o/o

21 o/o

0,00

0,00

13 487,60

0,00

2 832,40

0 ,00

,00

,00

0
n

0,00

0,00

13 487,60

0,00

2 832.40



II TDP DAŇový ooKLAD _ FAKTURA 19180248
;odavatel

Továrna na dokonalé programy spol' s r'o
Bohuňova 1366

140 00 Praha 4

zapsaná v obch' rejstřÍku oS v Praze, oddíl C, vložka 9211

objednávka č

odběratel

IC; 70891168

Karlovarský kraj
odbor informatiky
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Datu m Vystavení dokladu :

Den uskutečnění zdanitelného plnění

IC: 45272638
Banka: KB Praha 4

DIČ: Cz45z7z638
č. účtu: 844 345 041/0100

ilililililililil il ililililil lilillllililililtilililililililtil

379

c270891168

KUKVPAOTYAK3

Ż2'7 '2019
2Ż.7.Żotg

DIC

email:sales@tdp.cz tel 224-999-777 web:www.tdp.cz

Název Sazba DPH Množství Cena/jedn Cena

odběratel svým podpisem poWrzuje, že souhlasí s dohodnutou cenou
uvedenou na této faktuře a s uznáním ceny tuto fakturu přijímá.
Pro případ nezaplacení faktury v dohodnutém termínu se zákazník
odběratel zavazuje uhradit vedle částky na této faktuře uvedené také
úrok z prodleníve výši 0,05o/o z této částky za každý den prod|ení.

Forma úh PREVODNIM PRIKAZEM

Fakturujeme Vá m tříleté prodloužení Maintenance bezpečnostního systému
SecureAnyBox na základě Vaší objednávky č. ''01551-00049lI9IIF":
5482 - SecureAnyBox Enterprise Edition tříletá Maintenance s expirací 23. 8
Ż0ŻŻ
5561 - SecureAnyBox Standard Edition tříletá Maintenance s expirací 23. 8.
z0ŻŻ

Částky bez DPH celkem

Celková fakturovaná částka včetně DPH (zaokrouhleno)

odečet zálohy ze dne

K úhradě

Vystavil(a) Tento dok|ad , zboží a služby převzal

ZT

2I

50,00 ks

100,00 ks

234,00

138,00

11 700,00

13 800,00

czK

czK

(Jméno, podpis, razítko) (Převzato dne) (Jméno, podpis, razltko)

Cena výrobku zahrnuje náklady na jeho ekologickou likvidaci autorizovaným systémem RETEIAIłúvlPrfuGłdlĺortsÄ$ET'łsQ"rnum sběrných mĺst
naleznete na www.retela.cz' l ŕ
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Druh nálĺladu 1l
ANS 3

7łtpsĺÍ,tn u knize rlu.šĘch r

ĺ.ď'!ĺ. 200

....]..... ..

Bez DPH DPH 15% DPH 2lo/o Celkem

25 500,00 25 500,00

DPH celkem 5 355,00 5 355,00
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ffi30i855;00:!
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troosY/ąą 27 ,08, 201s

Přĺloha č. 6 směmice č. sE 10/20l0
KUKVP60TYADz

Výdajový pokyn - úhrady dle pl
cího časového kalendářem o zaevidování a ištění úhrad tohoto závazku dle násled

atebního kalendáře

Odbor

a.s.

Náľodní 37

110 00 Praha 1 - Nové Město
resa:

6019349Ż

t767llŻ3l0300lo úětu dodavatele
4128910992lní

ol:ký

-'odběľné místo KUKKměsíční záloha nab:
Iv Z - P t17 N00000683, F.IC Ż7ZG300Z0250156Y

veřejná spľáva* ekonomická činnost(ve veřejné správě, ekonomickou,
pro

kalendář plateb:
e

19í9

ur'

limitovapřĺslib

atum

Potvrzuji provedení předběžné řídícĺ kontroly veřejných výdajů dle $ 26 odst. 1 písm. a) zákona č.

416/2004 Sb.í4 odst. 2í3 odst. 2 a32012001Sb. a dle

l (jméno, příjmení, podpis)

Podpis příkazce operace:

Převzal
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KUKVPOOTYAEX

b w'rr7 bę 27 ,08, 2019

Přiloha č. 6 směmice č. SE l0/20l0

Výdajový pokyn - úhrady dle platebn

o zaevidování a
n

ího kalendáře

štěnĺ úhrad tohoto závazku dle následuj ícího ěasového kalendáře

Adresa:
110 00 Praha 1 - Nové Město
Národní 37

lynárenská, a.s.

60193492rco
DIC:

35-3600132/0800ilĺsn účtu dodavatele
r072130002Variabilní symbol:

Specifický symbol

měsíční záloha na plyn - odběľné místo KUKKÚče! plateb:
rvz - Pn7 N00000683, E,lc 27Z'G300202502 tzD

veřejná spľáva* ekonomická činnost
Phěn-l bude použito pro cinnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

Casový kalendář lateb
e ys

49 800, 00 Kč20.09.20í9

!)ĺl,sLll ĺLtu.: ..ĺ,=ł' :d. ;..Q'|i1....'..

l, lí l l' t'a|: ĺ L(,'\ I )Lĺ l J ( l lt L LLI

čt'sĺ,ĺl.' .....'.L'(. .Ł.'. zĺlĺl !(L
ladu

4

limitovanýUdělený přĺslib:

Ż7.08.Ż019Däiurrl rystavení pokynu:

kona2a c.1 adu le odst.26ntro písm. )dn ko ďl srctIroveden ředběŽné nýchveřej výdPotvrz lyp puJt
bs612004412a2 1 odst.4odst.1 3da lesb120123 00

IVypracoval (jméno, pis):příjmenĺ,

Podpis příkazce operace

Převzal



ilililIilililililIililIilililIil llllil Ća ooośc- ĺałę ?.,I ,08, Z0lg

KUKVPOOTYEFS
Příloha č' 6 směmice č' sE l0/20l0

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Żaaam o zaevidováni azĄištěnĺ úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor odbor vnitřn ích zá,leźitostí

Název dodavatele: Pľažská plynáľenská, a.s.

Adresa: Národní 37

110 00 Pľaha 1 - Nové Město

rco: 60193492

DIC: Cz6ol9349Ż

Císlo úětu dodavateIe: 35_3600132/0800 :ł

Variabilní symbol: l072lŻ0002
Specifický symbol:

Účel plateb: měsíční záloha na plyn .jodběrné místo KUKK
IVZ -P lt7 N00000683; EIC 27 2G30020219492Y

Plnéni bude pouztto pro clnnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná spráYa

Öasový kalendář plateb:

Termíny splatnosti rad
20.09.2019 11 600'00 Kč

uo.\Lo ft'nt.

7,, ł,<'ł1łl n,l hłl i- l ĺl ĺlí'lłľh ĺ'ĺlkl.ĺLt'
,t oc/ ną

4
ANS: ...

_--rAFl l.

Udělený příslib: limitovaný

Datum vystavení pokynu 27.08.2019

Potvrzuji provedení předběŽné řídící kontroly veřejných výdaj ů dle s 26 odst. 1 písm. a) zákona č.

32012001 Sb. a dle $ í3 odst. 2 a $ í4 odst. 2 vyhl.ě.4í612004 sb. ,l

Vypracoval (jméno, přĺjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal
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KUKVPAOTYOOJ
arlovarský kraj

odbor žĺvotního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88
LiK\ílDAČNĺ nĺzĺĺxo

360 06 Karlovy Vary 
.,:.-,.. .? z, ?_r

lčo: zoggrrog P:iri1;5j1 pr']9;.j;l:ĺ llŕ::]Ł'áu ĺe ildĺci i:cnllc,l',
ri: S:a tijsi. l ,:i:r-;- a , :;tr l2:-r,l0rl : Sir

Dlč: CZ 70891168 a!i]la:'ĺ' 2aijłcĺ]:: Ż,t'l,li ć Ąl|-i2lrl]J s'
; :'jc3'ł'l' 1'll,. ĺ.'.::'.,' Ĺ,lp'3':=:]'

Splatnost: 14 dní 9lllclĺ'-llde pouŽĺlo pro Ćiní]csi.

,\Á.

FAKTURA

Č, parĺunv orlzors
DATUM: 8ĺ26/Ż019

Managementové práce v EVL Doupovské hory
NPP - Hornohradský potok - likvĺdace netýkavky žláznaté
obj. č' 00710 _10I1'1'/19/ZZze dne 29.03.2019

': veŕe'l,: scĺä yé |-_l :i.,:,lonll:k,;,

DODAVATEL:

Šĺve RRlov 
^ 

320/26
36 OO5 KARLOVY VARY

lČo: ogtogogo
BAN KoVNí SPoJ EN í:

BANKA: KoMERČNíBANKA KARLoVY VARY
Účrĺ: 270554650267 loLoo
VARlABlLNÍ SYM BoL: 032019

l)ĺl'šl.ĺl ĺl.łtc: ,

7.ĺLp'lĺĺ llo l, li łl /:e ĺ!ĺl.šljt:ll fl
čŕ.,,t,,' ' L ł l' ?' '. z,,ĺ,

th r

ijl'uh nárl<ĺadu: '

ANS: ,.,,,,.,...,...

rrrnceslORJ: ,..

Ą^
,ĺ--;!' ! o.- oo o

POPIS HODINY SAZBA čÁsrxa

Trojnásobná mechanická |ikvidace porostů netýkavky žláznatév rozsahu cca 1ha
na ploše PP Hornohradský potok, dle objednávky

Stanovena
smluvní
cena

16 000.-Kč

(nejsem plátce DPH)

16 000.- KčCELKEM



Karlovarská 134, t34
36236 Peľnink
Česká republika

IC :69450927
DIČ; nejsem plátce DPH

Telefon; 606637768

Platební údaje:
Způsob úhrad y : převodem
Vańabilni symbol: 00 1 20 1 9
CísIo účtu : 276960803/0300
Doprava:

označení dodávĘ

2 3 -0s- 2019

Faktura 0012019

D atum vystavení : 2 3.08. 20 1 9
Datum splotnosüi; 1 4.09.20t 9

odběratel:
KarlovarsĘý kraj
Zé.vodni 353/BB
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ odběratele l 70891168
DIC odběratele : cz7o891t68

E-mail:
Telefon:

MnoŽství Cena/MJ Celkem

\\ll\r\uuluuuuulurururu\ullil\ll\

1,00 ks 60 000,00 60 000,00

Celkem k úhradě Kč : 60 000,00

Na zókladě objednóvky č.00030-00010/19/zz a předóní provedených prací zóstupcům KÚKKVóm fakturuji
čóstku 60000Kč.
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datum] v obchodním reistříkrr, vedeném Kraĺshím soudem v [místol' oddíl loddil], vložka [vložka].
PPEET - pokladna pľo EET I iyl;v'oŕeno službou wĺlĺĺ-we}rge_oĺz.{Ĺak1.uta-on1ine
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# Nová oleška 19E' 405 02 Děěĺn
lĆ 7'16 94 226 $il[V.fillU-$

FAKTURA - daňov'ý doklad

Jméno
Adresa
psČ
Telefon
lČo
olČ

360 06

KarlovarskÝ krai Faktura čĺslo
objednávka číslo

Datum vystaveni
Datum usk. zd. plněnĺ
Datum splatnosti

022t2019
01447 - 00016/'tg/ORP

5.8.20't I
31.82019
4.9.2cĺ9

Závodní 88/353
Město Karlovy Vary

708 91 168
cz 708 91 168

Množstvĺ Popis
Genaĺks bez

DPH
Sazba
DPH DPH Cena vč. DPH

70,0 hod

Na základě objednávky č,. 01447 - 000't6/1g/oRP
a smlouvy č KK 00434/2018 Vám fakturuji:

600'00 Kč 0o/o 0,00 42 000,00

42 000.00 Kěk

DPH
Platba Převodem

PeneŽní ústav Komerčnĺ banka, poboěka Děčĺn
3916300277/0100Číslo úč1u

Poznámka

LlKVlĐAČNĺ RAZĺTKo

základ DaňSazba
42 000'00 Kč0o/o

0'00 Kč 0'00 Kč15o/o

21o/o 0'00 Kč 0,00 Kt

l)u.šhl ĺl'ĺt0:

ZapsĺÍ.n0 h

c?s lo: {
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