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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 0805 от 22.05.2017г.  ] 

  

 Възложител: община Сърница 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 05223 

Адрес: гр.Сърница, ул.“Свобода“ №20 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Айсел Ислям 

Телефон: 0893 645 333 

E-mail: obshtina@sarnitsa.bg   

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в община Сърница, 

съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г.  по две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в община Сърница, 

съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г. 

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорни стени за улица Беглика 

в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г. 

  

Кратко описание:  Строителните материали, които ще се влагат, трябва да отговарят на 

изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на 

инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията 

на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска 

изпълнение с нестандартни материали. 

При изпълнение на строително – ремонтните работи трябва да се влагат строителни продукти, 

които отговарят на изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, 

разпоредбите на действащата нормативна уредба – ЗУТ и подзаконовите актове по 

приложението му. 

Количествата на отделните видове строително-монтажни работи са посочени в Количествената 
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сметка, неразделна част от техническата спецификация. 

  

Място на извършване: По обособена позиция №1: ул.“Георги Бенковски“ и ул.“Беглика“, град 

Сърница, община Сърница, Република България. 

По обособена позиция №2: ул.“Беглика“, град Сърница, община Сърница, Република България. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 199 945.83 лв. без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в община Сърница, съгласно 

програмата за капиталови разходи на общината за 2017г.  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 152 279,16 лв. без ДДС. 

 Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: Избор на изпълнител за изграждане на подпорни стени за улица Беглика в 

община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г. 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 47 666,67 лв. без ДДС. 

 

 

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: От участие в обществената поръчка се отстранява 

участник, за когото е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и 

7 от ЗОП, както следва: 

 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а 

и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

 5. е установено, че: 

 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по чл.56, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 
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членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са: 

 1. лицата, които представляват участника; 

 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 

по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи. 

 Това са лицата, както следва: 

 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

 2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

 4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

 6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

 7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

 8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; Когато лицето има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда 

процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 

 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени. 

 На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП когато участникът се представлява от повече от едно лице, 

декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените 

поръчки се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.   

На основание чл.97, ал.6  от ППЗОП декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се подписва от лицата, които представляват 

участника.                         

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 

договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има  право да изпълнява 

строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителите не поставя  условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на  друг  участник, 

не може да подава самостоятелно оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
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По обособена позиция №1: На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в 

Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични 

регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, което им 

позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, четвърта категория съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 

По обособена позиция №2: На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в 

Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични 

регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, което им 

позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, четвърта категория съгласно 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 

  

Икономическо и финансово състояние:   
По Обособена позиция №1: Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 

171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена 

за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

По Обособена позиция №2: Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 

171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена 

за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

  

Технически и професионални способности:  
По обособена позиция №1: 

I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно 

образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в 

областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да 

бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен 

случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на 

изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или 

строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на 

отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, 

притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от 

него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да 

съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

II. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната 

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и 

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е 

имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 

по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

III. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно 

стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната 
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серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и 

други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участник не е 

имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 

по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите 

способности и професионалната компетентност. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,  участниците могат да 

се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 

опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на 

частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

 Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията. 

 Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да 

докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 

условията по-горе. 

 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 

договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има  право да изпълнява 

строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителите не поставя  условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.  

 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на  друг  участник, 

не може да подава самостоятелно оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници. 

  

По обособена позиция №2: 

I. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  

1.Технически ръководител на обекта, както следва: 

• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно 

образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в 

областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да 

бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен 

случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на 

изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или 

строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на 
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отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;  

• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 

2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, 

притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от 

него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да 

съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 

II. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната 

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и 

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е 

имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 

по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

III. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно 

стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната 

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и 

други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участник не е 

имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 

по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите 

способности и професионалната компетентност. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,  участниците могат да 

се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 

опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на 

частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

 Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията. 

 Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да 

докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 

условията по-горе. 

 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията. 
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Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 

договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има  право да изпълнява 

строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителите не поставя  условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.  

 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на  друг  участник, 

не може да подава самостоятелно оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Показател 1 – Обща цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без 

ДДС) 

Тежест: 60 т. 

  

Име: Показател 2 – Общ срок за изпълнение на строителството  

Тежест: 40 т. 

 

 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 06.06.2017г.                     Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 04.08.2017г.                    Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 07.06.2017г. – 11:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община 

Сърница на адрес: гр.Сърница, ул.“Свобода“ №20. 
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Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо:  

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 

 

 

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 22.05.2017г. 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Неби Реджеп Бозов П.П. (чл.2 от ЗЗЛД) 

Длъжност: кмет на община Сърница 

 


