
    

   

Objednávk;

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0 001112020

;. OBJEDNATEL DODAVATEL

'i-Í statutární město Ostrava Obchodní firma : Acordia, s.r.o.

l Prokešdvo náměstí 1803/8

"72930 *. Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo: Těšínská 40/91

_VIČ: = 00845451 ' 71000 Ostrava

; DIČ: 1 CZ00845451 (plátce DPH)

L IČ : 26790645 DIČ: C226790645

If PŘÍJEMCE' (zasílací adresa): 5

\ městský obvod Radvanice a Bartovice

- . Těšínská 281/87

71600 j Ostrava-Radvanice

' Bank. Spojení:

_z—Řisto účtu :

  

 

i Objednáváme u Vás :

„ I Objednáváme u Vás slušně pohřbení fyzických osob zemřelých v městském obvodu Radvanice a Bartovice dle přiloženého předmětu plnění.

.i I .

.! „ .

:Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

I podatelny).

leatem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušn_é_částky z bankovního účtu.
 

“i Pokud sestane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného fnančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky vfe

'; výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli'je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu g;-

, ; Lhůta plnění: 31.12.2020

» , Cena vč. DPH: , 80 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. I email : Krkošková Šárka Bc., 599416121, skrkoskova@radvanice.ostrava.c2

   

  

  

“ 01 20213 -. -. '
1 =! 91 2921} “* - Zdražilo á Katerina Mgr., vedouc: odboru org

_ V Ostrayě dne: * * ' vnitřních věcí
   

(oprávněná osoba)

    

  

 

Vystavil;

? Předběžnou kontrolu provedl a_zava_z__ek__eohya_l_i_
 

 

av,

"" Předbězna řídícíkontrola číslo:
 

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. .
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[ Statutární město Ostrava
LJ městský obvod Radvanice a Bartovice

úřad městského obvodu

 

Vaše značka:

( .

_:

Z d .
Acordía s.r.o..e, “'

Těšínská 40/91Š'J': RaB/OOIBI/ZO/OaVV/Krk .
' 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

p. zn.:

Vyřizuje: Bc. Šárka Krkošková

_!
Telefon: 599 416 121

emaílzskrkoskova©radváníce.05trava.cz

Datum: 10. ledna 2020

Příloha k obiednávce číslo: 0 0011/2020

OBJEDNATEL:

DODAVATELStatutární město Ostrava
Acordia s.r.o.Prokešovo náměstí 1803/8
Těšínská 40/91729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
730 00 Ostrava—Slezská Ostrava

IC: 26790645

DIČ: CZ26790645IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

PŘÍJEMCE (ZASÍLACÍ ADRESA)
městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava-Ra

Bankovní s o'ení'

Číslo účtu:

   

(dále „Vyhláška MMR“), žádáme podle § 4 odst. 2 a 3 Vyhlášky MMR, aby stím související náklady byly
, v závislosti na způsobu pohřbení dále tvořeny nejméně těmito položkami:&) odměna pro provozovatele pohřební služby,
b) použití chladícího zařízení,

o) použití mrazícího zařízení,

d) konečná rakev,

e) vložka do konečné rakve,

Í) vystýlka do konečné rakve,

g transportní vak,

h) úprava těla zemřelého

— svlečení,

— umývání,

— holení,

- stříhání,

- kosmetické úpravy,
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i) rubáš,

j) návleky na chodidla,

k) oblečení do šatů nebo rubáše,

. l) uloženi 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.

 

  
V Ostravě-Radvanicích dne: 10. ledna 2020 „ ................

Bc. Sárk Krkošková

referenť boru organizačního

a vniť'mích věcí
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