
FAKTURA
,áVka (smlouva)

đntnísymbol:
Doklad čĺslo: 11900057
Variabilní symbol: 1 1900057
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odběratel (DlČ, lČo,adresa):
olČ czzoagĺ ĺoa lČo 70891168

Karlovarský kraj KUKVP008ä04l.l

MÍsto podnikání: Karlovy Vary
PeněŽní ústav:
tĺslo uetu '. 27-562280026710100

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (lČo,adresa):
tČ'o 47723475
Místo podnikání: CHEB
PeněŽní ústav: KB Cheb
Čĺslo účtu : 6137331/0100

Dodavatel není plátcem DPH

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
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Dům dětĺ a m!ádeŽe Sova cheb, Goethova 26,
příspěvková organ izace

Goethova 26
350 02 CHEB

Datum vystaven Í: 25.10.2019
Datum splatnosti: 25.1 1.2019

Fakturujeme vám dle smlouvy o dílo ev'č' KK 129512019 výuku dopravní výchovy ŽákÚ 4. a 5' tříd základnÍch škol na
dětském dopravním hřiŠti za rok 20'19 ve výši 70 B00 Kč.

236 hodin á 300 Kč

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka] MnoŽství Cena za jednotku Cena ce]_ková

dopravni výchova 1 
^aln 70 800,00 70 800,00

Celkem

Ce]-ková fakturovaná ěástka

70 800,00

70 800 00 Kě.

Poznámka: QR kid obsahuje data pro sdílení
platebních údajů - Formát Standard ČBA
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Zhotovitet :
tČ

olČ
0001491 5
c200014915

Metrostav a.s.
Divize 9
KoželuŹská2450
18o oo Praha 8 - Libeň

PeněŽní ústav : Komerční banka, a's.
číslo účtu : 1809071la100
IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Zápis do oR - Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758

Obiednatel : lČ : 70B 91 168
DlČ:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88
360 06

PeněŽní Ústav : Komerční banka, a.s.
číslo účtu '' 27-56 22 800 26710100

Den splatnosti :

Den vystavenĺ :

Datum uskutečnění plněnĺ

06.12.2019

15.11.2419

31 .1 0.2019

Forma úhrady bankovnĺm převodem

smlouva číslo: 1809'l007/0006
ze dne: 20.02.2018

Fakturačnĺ období 10.2019

Čĺslo a název organizačnĺ jednotky

09005490 - KKN - stavební úpravy porodnického oddělení
Mĺsto stavební zakázky

Karlovy Vary
Číslo objektu
obiednatďe .

Rozsah a před mět plněn I,
Sazba

PH
Jedn- cena

Uhrnná částka
základu daně

i-lĄ v lLłlł'*lY*

'/łŃ'
' -, -.'..,.u$!9'!Q-QPQ

'.t.:
:.

Faklg.1viep,!pm dle smlouvy o dĺlo 1809
za ;ĺgĺn :l:;i T.].::,

.'-i ,1,.''' . :i
,,,,''21,Vo

' i ,,,1,.,ra';Ü4 so,

' _;i!iĺ :;-,':,

. r: .:; ::r la \){Tt:

PDP 4 789 585'00 Kč

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoý : 4 789 585'00 Kč

SnĺŽená sazba Základ daně

Základní sazba Základ daně

odpočet záloh poskytnutých objednatelem Kč

cELKoVÁ cÁsrxł FAKTURY x ÚľnaoĚ : 4 789 585,oo Kě

Za zhotovitele
Telefon / fax : 602657 732

Razĺtko
Podpis
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Za objednatele
Telefon / fax :

Razĺtko
Podpis
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Přílohy )" : Krycí list, soupis prací
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* nehodÍcí škrtněte


