Objednávka služby myMAWIS / UtilityReport – 2016.004

HRDLIČKA spol.s r.o.

Objednávka služby „myMAWIS / UtilityReport“
(registrovaný přístup podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí)
Poskytovatel:

HRDLIČKA spol.s r.o.
Adresa sídla společnosti:
Korespondenční adresa:
IČ:
Spis. zn.
Telefon:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
18601227
DIČ:
CZ18601227
C, 4062 u MS v Praze
235 521 822-5
300345131/0100
Jana Jelínková, Zákaznické centrum
telefon: 251 618 458 mobil: 602 256 194 e-mail: info@mawis.eu

Objednatel:

Obchodní firma / jméno:

Sídlo / Adresa:

IČ:

DIČ:

Telefon:
Kontaktní osoba:
mobil:
e-mail:
Korespondenční adresa *):

I.

Popis, provoz a dostupnost služby
1.
2.

3.

*)

Poskytovatel zajistí vytvoření zabezpečeného uživatelského přístupu a možnosti využívat podání žádostí o
vyjádření k existenci inženýrských sítí bez územního omezení v rámci ČR.
Registrovaný žadatel má svůj profil, kde si může vyplnit preferenční údaje o žadateli, o stavebníkovi
(investor) a má možnost zobrazení přehledu podaných žádosti (možnost filtrace dle data, zobrazení PDF
žádostí).
Služba UtilityReport hromadně generuje žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Elektronické
podání žádostí je možné pouze správcům, kteří tento způsob doručení prostřednictvím služby UtilityReport
umožňují. Pro ostatní správce je vytvořena žádost ve formátu PDF, kterou je nutné doručit poštou či
osobně. Seznam jednotlivých žádostí a jejich způsob podání je uveden v protokolu hromadné žádosti.

Nevyplňujte, pokud je korespondenční adresa shodná s údajem sídlo/adresa objednatele.
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Beroun, č.ú.: 300345131/0100, IČ: 18601227, DIČ: CZ18601227, Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 4062 od 16.9.1991. http://www.hrdlicka.cz
Regionální kanceláře: Beroun – Česká Lípa – České Budějovice - Cheb – Teplice – Písek – Rakovník – Příbram– Brno – Strakonice – Plzeň

1

Objednávka služby myMAWIS / UtilityReport – 2016.004

4.

5.
6.
7.
8.

II.

HRDLIČKA spol.s r.o.

Za doručení vyjádření je odpovědný každý oslovený správce ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti (dle
§161 Stavebního zákona). Způsob předání vyjádření (elektronicky, poštou, osobně) určuje oslovený správce.
Někteří správci si mohou účtovat poplatek za vyhotovení vyjádření. Poskytovatel služby existenci a aktuální
výši poplatků za zpracování vyjádření neeviduje.
Služba je v provozu v režimu 24 hodin/7dnů.
Provozní doba zákaznického centra: v pracovní dny 8:00 – 16:00 hod., kontakty na zákaznické centrum:
telefon: 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu
Případné výpadky služby jsou možné v závislosti na fungování sítě Internet.
Plánované odstávky služby jsou vždy uveřejněné s předstihem na příslušné stránce určené pro vstup ke
službě UtilityReport.

Cena

Cena se skládá z jednorázové platby za zřízení účtu a ročního poplatku za provoz.
1. Zřízení uživatelského účtu (jednorázový registrační poplatek) / 1 účet:
Cena zřízení účtu (bez DPH) ..................................2.500,- Kč
2. Provoz (roční paušál) / 1 účet:
Cena provozu za 1 rok (bez DPH)........................1.000,- Kč **)
K výše uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.

III.

Ostatní obchodní podmínky

1.

Daňový doklad za zřízení uživatelského účtu a první rok provozu bude vystaven do 5 pracovních dnů od
doručení této objednávky poskytovateli služby. Za doručení se považuje i elektronické přijetí objednávky.
Daňový doklad bude splatný 7. dnem po jejím vystavení. Uživatelský účet bude vytvořen do 5 pracovních dnů
po doručení platby na účet poskytovatele.

2.

Daňový doklad za následující roky provozu bude objednateli zasílán 1 měsíc před uplynutím zaplaceného
období s roční periodicitou vždy na následující období a splatná 14. dnem po jejím vystavení.

3. Objednatel je povinen provést úhradu vyfakturované ceny výhradně převodem příslušné částky na účet
4.

5.
6.
7.

poskytovatele, přičemž je vždy povinen uvést variabilní symbol odpovídající číslu uvedenému na vystaveném
daňovém dokladu.
Poskytování služby v ceně podle článku II. této objednávky platí pouze pro rozsah uvedený v článku I. této
objednávky. V případě úprav uživatelského prostředí (upgrade) si poskytovatel vyhrazuje právo změnit cenu a
ostatní obchodní podmínky za poskytování služby. O případných změnách bude objednatel informován
oznámením zaslaným na uvedený kontaktní e-mail.
Objednatel souhlasí, že bude informovat poskytovatele o případné změně identifikačních údajů nejpozději do 1
měsíce od data provedené změny.
Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni ukončit smluvní vztah výpovědí.

8.

Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služby v případě porušení všeobecných smluvních podmínek
nebo neuhrazení poplatku za provoz, je-li v prodlení více než 30 dnů.
Objednatel je oprávněn ukončit využívání služby jednostrannou výpovědí.

9.

V případě ukončení služby nevzniká objednateli nárok na vrácení peněz.

Za objednatele objednal:
datum:

VYPLNĚNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZAŠLETE NA E-MAIL: info@mawis.eu

Cena za roční provoz platí pro maximální počet 200 hromadných podání žádostí za 1 rok. V případě překročení limitu je možné
zaplatit poplatek ve výši 1.500,-Kč (bez DPH) za obnovení fungování účtu v platné roční periodě pro dalších 200 podání. V
opačném případě bude účet zablokován do konce ročního provozního období účtu.
**)
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