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Faktura číslo: 2019 925

Datum vystavení:
25.9.20L9

serv$

Datum splatnosti:
2s. 10. 2019
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360 21

lčo:

DlČ:

Zpťlsob úhrady
převodem

pošta Frýdlant

Karlovarský kraj

odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88

Karlovy Vary

70891168

c270891168

D atu m zda nitelného pl ně n í:

25.9. 2019

Místo plnění:
čn

Na základě Vašíobjednávky č. 01634-00031/19/RR sĺ Vám dovoluji fakturovat v souvĺslosti s realizací projektu
''CLARA lll: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu'' č' projektu loo274826
(spolufinancovaného z Programu spolupráce česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2o2o) a projektu ''CLARA
ll|: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko_bavorském regĺonu'' č. projektu 124
(spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko cíl EÚS 2oL47 -

2020) překlad textů z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny pro závěrečnou brožuru k oběma projektům podle
následujícího rozpisu:

celkem tL69,42 normořádků á 1]',00 CZK bez DPH 2t% za L2.863,62 CZK bez DPH

Cena bez DPH

Cena bez DPH

15%

zt%
o,oo DPH

12863,62 DPH

0,00

2707,36

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena celkem s DPH:

0,00 CZK

15 564,98 CZK
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Telefon: 00420 603 854 795
65629965 Dlč: cz69o22899oo

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic

Děkuji Vám za důvěru a těším se na další spolupráci.
Živnostenský list vydán obecním Živnostenským úřadem ve Fýdlantě dne 13.5.2002
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FakturujiVámza seminář ''Stavebníveřejné zakázky", kteý se uskutečnil dne24.9. 2019 v Karlových Varech

. seminář 1 24 000'00 24 000'00 0 24 000'00

Rekapitulace DPH v CZK
24 000,00 24 000,00

Sazba Celkem základ Celkem DPH|Předplatba s DPH Základ DPH DPH
0%
15%
21 o/"

24 000,00

0,00

0,00

o,oo I

o.oo I

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0.00

0,00
nnn K úhradě 24 000,00 Ka

Zdanitelné plněníje dle $ 51 odst. '| pĺsm' h) {ve vztahu k $ 57 odst' 1 písm. d)}

zákona o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.
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Přĺlohy: Strana:1 I 1

. 
Tel.: +420 775 078 666 Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 o/o za kaŹdý den prodlenÍ platby.
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2019',1346FAKTURA _ daňový doklad
objednávka: 00941 00108/1 g/sR

Dod. list: 0308

Zakázka:

Konst.

Dodavatel: 
Zikova2113122

628 oo BRNo-LĺŠEŇ
Česká republika

IČ: 75646455 Dll: CZ75o4144846

Fyzická osoba zapsaná v Registru

żiVnostenského podnikání.

Peněžnĺ Úsŕav: KomerčnÍ banka a.s.

SW|FT kód:

|BAN kód:

Karlovarský kraj

odbor kancelář ředitelky úřadu
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

odběratel:
201 91 346VariabiInĺ symbol:

DlČ: CZ7o891168/Č:70891168Přĺjemce:

Zptisob dopravy'

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 11.10.2019
Forma úhrady: Převodním příkazem

DatumuskutečněnÍplněnĺ: 24.o9.2019
Đatumvysiavenĺ: 25'09.2019

Sazba
DPH v o/o

Celkem s DPH
označení dodávky

Cena za MJ Sleva Cena bez DPHMnožství MJ

PFIEMIElil.-



DAŇoyŕ DoKLAD
llllillilllllltilillllrffilllilllilllilllllllllilllllillllillilllil

3 0 -no- 2P19

KUKVP0O7YHGF laáahilní crlmhal 1909055číslo Íaktury/vańabilnĺ symbol

vymezení plněnĺ:

vystavenĺ:

splatnosti:

í9.9.20í9
í9.9.2019
3.í0.20í9
PPúhrady:

Dodavatel: studao Fresh s.r.o., Rybáňská83912,360 ĺ7 Karlovy Vary

zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddĺl c' vI. í070í

Bankovni spoJenĺ: Raiffeisen Bank, č'ú. í0130í'158&5500

odběratel: Karlovarský krai
odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary
lco:7089ĺí68
ilč: CZ7089{168

adresa odběratele:

Karlovarský kraj
88/353

360 06 Karlovy Vary

cena/j (czx) cena (czK) DPH (%) cena vč. DPHhod. název poloŽky
plnění

2í 598'50í7 850'00celkem

2í 598'50

Dle Vaší objednávĘ 01569-00109/19/5K Vám fakturujeme

zsooo Audio-video spot

21,o grafické a audio práce

Ostrov
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850,00 17 850,00
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DPH
sazba

o%
15o/o

Z',lo/o

zák!ad DPH

í7 850'00 3 748,50
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