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tatáž Statutární město Ostrava

322% městský obvod Radvanice a Bartovice

* ,? úřad městského obvodu

Váše značka:

Ze dne:

Č. j.: RaB/OO430/19/OaVV/Krk

Sp. zn.:

Vyřizuje: Bc. Šárka Krkošková

Telefon: 599 416 121

email:skrkoskova@radvanice.ostrava.cz

Datum: 17. ledna 2019

OBJEDNÁVKA číslo: 0 0031/2019
 

OBJEDNATEL:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

163:“ 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

PŘÍJEMCE (ZASÍLACÍ ADRESA)

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínska 87/281

716 00 Ostrava—Radvanice

Bankovní s o'ení:

Císlo účtu:

Předmět plnění:

í Acordia s.r.o.

Těšínska 40/91

710 00 Ostrava—Slezská Ostrava

DODAVATEL

Acordia s.r.o.

Těšínská 40/91

710 00 Ostrava—Slezská Ostrava

rč; 26790645

DIČ: CZ26790645

Objednáváme u Vás zajištění slušného pohřbení fyzických osob zemřelých V městském obvodu Radvanice

a Bartovice. Slušné pohřbení objednáváme do konce kalendářního roku 2019 stím, že dílčí objednávka bude

specifikována é—mailem, na jejíž základě bude vystavena faktura. Vzhledem k tomu, že městský obvod při

zajištění slušného pohřbení postupuje podle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých

zákonů V platném znění a podle Vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

(dale „Vyhláška MMR“), žádáme podle § 4 odst. 2 a 3 Vyhlášky MMR, aby stím související náklady byly

V závislosti na způsobu pohřbení dale tvořeny nejméně těmito položkami:

a) odměna pro provozovatele pohřební služby,

b) použití chladicího zařízení,

c) použití mrazícího zařízení,

d) konečná rakev,

e) Vložka do konečné rakve,

í) vystýlka do konečné rakve,

g transportní vak,

h) uprava těla zemřelého

- svlečení,

- umývání,

- holení,

- stříhání,

- kosmetické úpravy,
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i) rubáš,

j) návleky na chodidla,

k) oblečení do šatů nebo rubášé,

]) uložení těla zemřelého do rakve,

m) manipulace s rakví, jinou obdobnou schránkou nebo transportním nosítkem,

n) přeprava těla zemřelého, kromě přepravy na pitvu a z pitvy, do místa pohřbení,

o) zpopelnění zemřelé/ho, včetně uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením nebo uložení rakve

do hrobu,

p) předání urny správě hřbitova.

Upozornění:

I na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky

I splatnost faktury je 14 dnů od dne doručení faktury (daňového dokladu) s tím, že pokud

připadne 14. den na sobotu či neděli, splatnost se posouvá na pondělí

I v případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, bude platba DPH zaslána přímo

příslušnému FÚ

Lhůta plnění: 31. prosince 2019

Cena vč. 15% DPH: max. 88.000,-- Kč

Vyřizuj é/tel. : Bc. Krkošková/59941612l

VOstravě—Radvanicíchdne: l7.ledna2019

Mgr. Kateřina Zdražilová

vedoucí odboru organizačního

a vnitřních věcí

Schválení správcem rozpočtu: (podpis)

Dne: 17.01.2019

Schválení místostarostkou městského obvodu: .. (podpis)

Dne: 17.01.2019
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