Marek Hatala, KOMNET,s.r.o. , Dolný Ohaj 112, 941 43 Dolný Ohaj

Obec Dolný Ohaj
Dolný Ohaj 109
941 43 Dolný Ohaj

Vec: Žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie sa Pána starostu, hlavnej kontrolórky obce
a obecných poslancov na nasledujúce dva body:

1. bod
Firme ITcom,s.r.o. Nové Zámky, ktorá sa stará o servisné a softwarové práce na PC boli za rok 2011
vyplatené faktúry v celkovej výške 697,05 Eur.
Žiadam o prerokovanie spolupráce s touto firmou, nakoľko podľa môjho názoru ide o drahú
spoluprácu. Na niektorých faktúrach sa platí viac za cestu ako za robotu.
Prečo vedenie obce plytvá peniazmi keď napr. tieto práce by vedela zabezpečiť aj moja firma KOMNET
a to výrazne lacnejšie a rýchlejšie ? V prílohe Vám prikladám kópiu jednej faktúry zaplatenej firme
ITcom,s.r.o., kde za pol hodinu práce si účtujú 10,20 eur a za cestu 24,43 eur, čo znamená že pol
hodina servisných prác vyšla obec na 34,63 eur čo je veľmi vysoká suma! To dokazuje že obec
v spolupráci s touto firmou narába s peniazmi neefektívne! Zároveň na druhej strane žiadosti
predkladám moju ponuku na servisné práce.

2.bod
Firme T-com sa ročne platí za internet na obecnom úrade 255,84 eur.
Žiadam o prerokovanie aj tejto spolupráce, nakoľko ponúkam obci niekoľkonásobne rýchlejší internet
za lepšiu cenu. Zároveň chcem podotknúť, že Pánovi starostovi bol od roku 2010 ponúkaný internet
pre obec dokonca úplne zadarmo. Pán starosta túto ponuku dodnes neprijal a dokonca podľa mojich
informácií koncom roku 2011

predĺžil viazanosť u firmy T-com, pričom mohla mať obec rýchlejší

internet a k tomu úplne zadarmo.
Teraz ponúkam obci internet v balíčku spolu so servisnými prácami.

Ponuka firmy KOMNET,s.r.o.
Obec Dolný Ohaj platila za internet a servisné práce v roku 2011 spolu 952,89 eur s DPH čo z môjho
odborného hľadiska považujem za dosť vysokú sumu za dané služby.
Žiadam o prehodnotenie spomínaných zmlúv a zároveň dávam ponuku, ktorá zahŕňa služby oboch
spomínaných spoločností, dokonca ponúkam lepšie služby a za nižšiu cenu.
Firma Komnet,s.r.o. ponúka obci nadštandartné služby, ktoré nahradia služby oboch vyššie
spomínaných firiem v nasledujúcej ponuke :
Internet s rýchlosťou 10 Mega, čo je 5 x rýchlejší ako má obec momentálne, antivír, elektronická
faktúra, verejná IP zadarmo, všetky servisné práce riešené do 1 hodiny (v pracovnom čase)
Toto všetko za cenu 30,- eur s DPH/mesiac = 360,- Eur ročne.
Výhody:
Servisný zásah do 1 hodiny od nahlásenia poruchy
5x rýchlejši internet ako od T-com-u s verejnou IP adresou a bez viazanosti!

Úspora ročne: 592,89 Eur !!!
Ponuka platí do odvolania!

Žiadam o prerokovanie daných bodov a mojej ponuky a o výsledku ma prosím informujte
na uvedenej adrese.

Ďakujem, s pozdravom
_____________________
Marek Hatala - konateľ

V Dolnom Ohaji dňa 3.5.2012

