
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB POHŘEBNÍCH
firmy

 ETERNA spol. s r.o. - Jiří Bohutínský - Pohřební služba Aš
 IČO: 18233945     DIČ: 124-18233945

                                                                                                                               bez DPH  +  15% DPH 

  1.Zabezpečení pohřbení zesnulé(ho) včetně sepsání kupní smlouvy a vystavení faktury
a) se smutečním obřadem - paušál                                                                             2.300,-    2.645,-     
b)bez smutečního obřadu - paušál                                                                             1.700,-    1.955,-

  2.Provedení smutečního obřadu - paušál                                                                   1.060,-    1.219,-
  3 Projev smutečního řečníka-paušál                                                                             650,-       747,50

    4.Reprodukovaná hudba - paušál                                                                                 575,-        661,25
  5.Uložení zesnulého v chladícím zařízení za každý i započatý den - paušál               510,-       586,50
  5.1 Uložení zesnulého v mrazícím zařízení za každý i započatý den – paušál            800,-       920,-
  6.Hygienické zaopatření zesnulé(ho) před uložením do konečné rakve - paušál      1.350,-    1.552,50

    6.1.Zdravotní a hygienické pomůcky a prostředky - paušál                                          350,-      402,50
    7.Infekční příplatek - paušál                                                                                         310,-       356,50
     8.Sestavení a vytištění smutečního oznámení do 20 ks                                               515,-       592,25    
      8.1Parte nad limit 1 ks-paušál                                                                                        4,-            4,60

9.Smuteční obálka s potiskem 1 ks-paušál          4,-            4,60
 10.Květinová vazba a)smuteční věnec umělé květy se stuhou a nápisem 1ks              700,-       805,-

                                     b)smuteční kytice umělé květy se stuhou a nápisem 1ks             480,-       552,-
                                     c)výzdoba do rakve – dle aktuálních cen květin                                                
                                     d)kytičky do ruky – dle aktuálních cen květin 
   11.a)Pohřeb zesnulé(ho) s obřadem a řečníkem v krematoriu K.Vary                      2.043,74  2.350,30
         b)Pohřeb zesnulé(ho) s obřadem bez řečníka v krematoriu K.Vary                    1.722,-     1.980,30
         c)Zpopelnění zesnulé(ho) bez smutečního obřadu v krematoriu Vysočany        2.600,-     2.990,-
         d)Pohřeb dítěte do 10 let včetně řečníka v krematoriu K.Vary                            2.043,74  2.350,30
         e)Pohřeb dítěte do 10 let bez řečníka v krematoriu K.Vary                                 1.722,-     1.980,30
         f)Zpopelnění dítěte do 10 let bez smutečního obřadu v krematoriu Vysočany    2.250,-     2.587,50
         g)Zpopelnění exhumovaných ostatků zesnulých v krematoriu Vysočany           2.600,-     2.990,- 
   11.1a) Uložení zesnulé(ho) do hrobu - paušál                                                            1.840,-     2.116,-
   12.Výjezd vozidla v době pohotovosti za každou i započatou hodinu                          560,-        644,-
         Doba pohotovosti je od 16.00hod. do 07.00hod., ve dnech pracovního volna nepřetržitě.
   13.Za použití transportní rakve, nebo nosítek při převozu zesnulého - paušál              180,-       207,-
   14.Ztížené podmínky při převozu zesnulého (nadměrná hmotnost, poschodí,
         panelový dům bez nákladního výtahu, půda, sklep a podobně) - paušál                 600,-       690,-
   15.Prodej rakví a příslušenství: cena dle výběru zákazníka
   16.Vyřízení potřebných dokladů  a)pro pohřbení zesnulého v Aši-paušál                    510,-       586,50
                                                          b)pro pohřbení zesnulého mimo Aš - dle počtu
        ujetých kilometrů + čekací doba vozidla. 
   17.Umývání, oblečení, uložení a úprava zesnulého do rakve(zarakvení)-paušál        1.130,-   1.299,50
   18.Náklady spojené s převzetím zesnulé(ho) z cizího zařízení
   19.Doprava smutečních věnců a kytic (na přání objednavatele) - paušál                       230,-      264,50
   20.Ddoprava rakve ze skladu do místa přechodného uložení zesnulého - paušál          330,-      379,50

     vzdálenosti v obou směrech.



                                                                                                                                              bez DPH  +  15% DPH
  
  21.Přeprava zesnulé(ho) a pohřebního příslušenství za každý ujetý i započatý km

    22.Převoz zesnulé(ho) z domu do místa přechodného uložení v Aši - paušál          1.035,-    1.195,25
    22.1.Převoz zesnulé(ho) z DSRZ Kazdův Dvůr do místa přech. uložení v Aši       1.080,-    1.242,-
         Doprava zesnulé(ho)                                                                do   50 km                31,-         35,65

                                                                                                   do  300 km                27,-         31,05
                                                                                                 nad  300 km                24,50       28,18       

 23.Převoz zesnulé(ho)  z  -  do
 24.Převoz zesnulé(ho) z KKN Cheb do hřbitov v Aši - paušál                                 1.725,-    1.983,75
 25.Převoz zesnulé(ho) z Aše do krematoria Karlovy Vary - paušál                          3.440,-    3.956,-
 26.Převoz zesnulé(ho) z Aše do krematoria Hrušovany – paušál                              6.085,-    6.997,50
 27.Předání zesnulé(ho) v krematoriu ke zpopelnění - paušál                                        380,-      437,-

   28.Převoz zesnulé(ho) z LDN Carvac  do místa přechodného uložení Aš-paušál     1.242,87 1.429,30
   29.Čekací doba vozidla a osádky vozidla za každou i započatou 1/4hod. - paušál       380,-      437,-
.  30.Za jízdu vozidla v pohřeb.  průvodu-za každou i započatou 1/4hod.- paušál          172,-       197,80 
   31.Jeden přepravní úkon (naložení a vyložení zesnulé(ho), rakve, nosítek a přísl.)     180,-       207,-
   32.Obřadník - organizátor pohřbu - paušál                                                                    430,-       494,50
   33.Jeden nosič rakve, smutečních věnců a příslušenství - paušál                                  420,-       483,-
.  34.Za úkony zaměstnanců - jeden zaměstnanec - 1 hodina - paušál                              480,-       552,-                   
   35.Telefonní, poštovní a bankovní servis - paušál                                                         170,-       195,50 
   36.Vystavení zesnulého v rakvi ve smuteční síni na hřbitově v Aši                              600,-       690,-
   37.Rozloučení se zesnulým bez smutečního obřadu - paušál                                      1.900,-    2.185,-
   38.Oholení zesnulého - paušál                                                                                        425,-      488,75
   39.Letování zinkové rakve (materiál se připočítává zvlášť)                                        2.300,-    2.645,-
   40.Zarakvení zesnulé(ho) pro převoz mimo území ČR                                               2.500,-    2.875,-
   
   41.Za úkony neuvedené v tomto ceníku se počítají hodinovou sazbou, 
        nebo dohodou s příkazníkem
   42.Za úkony, objednané na den pracovního volna, klidu a ve svátek, uvedené pod
       položkami 1, 3,11,16,17,18,19,20,21,31,32,33,34,37,39 a 40 se připočítává k cenám v ceníku                           
                                                                   přirážkou ve výši 50%.
                                                                                 * * *
                     S účinností od 1.10.2018 vstupuje v platnost následující ceník prací a služeb
                            pohřebních a kremačních - obor 93.03.1 SKP. Ceny jsou stanoveny                                         
                             ve smyslu zákona č. 526/2001 Sb. a ve smyslu pozdějších předpisů.
                                                                                 * * *

                  Stornovací poplatek při změně objednaných služeb v době kratší 
                                 než 24hodin před pietním aktem, za každou jednotlivou službu 
                                                                    ve výši 50% její ceny.
                                                                                  * * *
                         Ceny se rozumí smluvní, maximální a jsou účinné na smlouvy uzavřené
                                                                  počínaje dnem 1.10.2018

                                                                                            ______________________
  V Aši dne 29.9.2018                                                                  razítko a podpis
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