infoprolékaře.cz s.r.o.
Spálená 108/51, Praha 1, PSČ 110 00
www.infoprolekare.cz
tel.: 775 730 238
Položka
založení nové společnosti s ručením omezeným vč. všech poplatků
nastavení Datové schránky společnosti
převedení nájemní smlouvy
získání kopie existujícího dokladu o kolaudaci provozovny jako zdravotnického zařízení
získání Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb
převedení pojistné smlouvy na pojištění provozovatele zdravotnického zařízení
vypracování nového Provozního řádu ordinace
získání souhlasu HSHMP/KHS
příprava podkladů pro SÚJB (pouze provozovatelé RTG)
získání souhlasu SÚJB pro provozovatele RTG (pouze provozovatelé RTG)
převedení smluv se zdravotními pojišťovnami na novou spol. s r.o.
celkový dohled, konzultace a poradenství v průběhu celého procesu
poradenství po dokončení celého procesu zdarma
kopírování stávajících (originálů) dokumentů
tisk nově vzniklých dokumentů
předávání a přebírání dokumentů
osobní asistence při navázání elektronické komunikace přes Portály zdravotních pojišťoven
osobní asistence při zpracování Elektronické Přílohy č.2 (tzv. EP2) ke smlouvám se zdravotními
pojišťovnami přes Portály zdravotních pojišťoven
převedení smlouvy s dodavatelem zdravotnického SW
převedení smluv s telefonními operátory a poskytovatelem internetu
převedení smluv s dodavateli služeb (teplo, voda, elektřina, plyn), pokud není součástí nájemní smlouvy
oznámení České poště
převedení zaměstnanců na novou firmu (vč. nové pracovní smlouvy)
oznámení změny obchodním partnerům emailem nebo poštou (v ceně je 30 ks zásilek)
převedení servisních smluv (PC, lékařské přístroje, údržba, apod…)
získání duplikátu platného dokladu o vzdělání, pokud není k dispozici originál
záruka (při závadě způsobené Dodavatelem - odstranění vady na jeho náklady)
CENA (všechny obsahují DPH 21%)
Cena pro provozovatele RTG přístroje

Varianty převedení praxe na s.r.o.
základní

rozšířená

luxusní

12 měsíců
klient
klient
pošta/email
-

18 měsíců
klient
klient
pošta/email
-

24 měsíců
dodavatel
dodavatel
osobně

-

-

24 měsíců
39 000 Kč
41 000 Kč

24 měsíců
44 000 Kč
46 000 Kč

-

Pozn: ceny neobsahují žádné úkony z účetní agendy, poskytujeme součinost účetní/mu. Vzhledem nutnosti osobního kontaktu je varianta LUXUS dostupná pouze v Praze.

36 měsíců

89 000 Kč

