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Výzva na predloženie cenovej ponuky

rozdeľovník – dodávatelia stavebných prác

Váš list číslo:

Naše číslo:

Vybavuje:

Dolná Strehová, dňa:

Ing. Ján Sivok, PhD.
osoba poverená k realizácii
procesu verejného obstarávania

26. júl 2018

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky s názvom

„Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“
Výzva je spracovaná v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 14, verzia 4
pre Programové obdobie 2014 – 2020 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 Eur
(pričom ide o zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO)
a
Príručky pre verejné obstarávanie pre Programové obdobie 2014 – 2020
(pre prioritné osi 5,6 a 7 OP Ľudské zdroje)

26. júl 2018
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1.

Identifikácia verejného obstarávateľa (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO):
Názov verejného obstarávateľa: Obec Dolná Strehová
Sídlo: Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Mališ, starosta obce
IČO: 00 319 295
DIČ: 202 047 2520
IČ DPH: Tel.: 047 48 97 169
Fax: 047 49 11 499
E-mail: starosta@dolnastrehova.sk
Internetová stránka: www.dolnastrehova.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK39 5600 0000 0060 1005 1001

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Dolná Strehová
Obecný úrad
Hlavná 52/75
991 02 Dolná Strehová, prízemie

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Mgr. Oľga Uhliarová, pracovníčka obecného úradu

4.

Predmet obstarávania:
„Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

-

výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo na predmet zákazky podpísaná
v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení,

-

Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň
po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa,

-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy o dielo v prípade negatívneho stanoviska
riadiaceho orgánu k dokumentácii verejného obstarávania a jeho zamietnutia, resp. odporúčania na
zrušenie procesu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly,

-

uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky; na podpis zmluvy bude vyzvaný
úspešný uchádzač z realizovaného procesu verejného obstarávania, ktorému bude zaslaný návrh
Zmluvy o dielo.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Obec Dolná Strehová predložila žiadosť o nenávratný finančný (ŽoNFP) príspevok (kód ŽoNFP:
NFP312060L632) v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP vyhlásenej v rámci:
Operačného programu: Ľudské zdroje
Prioritná os 6:
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
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Investičná priorita:
Špecifický cieľ:

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania
na realizáciu projektu s názvom:

„Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“
Vzhľadom k tomu, že ŽoNFP bola v hodnotiacom procese vyhodnotená ako úspešná, Obec Dolná Strehová pristúpila k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001802, v zmysle ktorej bude
projekt realizovaný.
Súčasťou hlavnej aktivity projektu sú stavebné práce zamerané na dobudovanie priestorov
zberného dvoru v obci Dolná Strehová.
Stavebné práce budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou v období
05/2017 projektantom Ing. Rastislavom Slodičákom, autorizovaným stavebným inžinierom (4871 * SP *I1 –
Konštrukcie pozemných stavieb) Lomnická 15, 054 01 Levoča, ďalej s vydaným stavebným povolením
pod č. 57/2017 zo dňa 10. augusta 2017 a v neposlednom rade v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001802, medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pomoci.
Záujmové územie sa nachádza v katastri Obce Dolná Strehová, v rámci jej zastavaného územia,
okres Veľký Krtíš, Banskobystrický samosprávny kraj. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom
hospodárstve a realizované bude na pozemku parcela č. 582/3 C-KN, 582/4 C-KN, 582/5 C-KN v katastrálnom území Dolná Strehová. Pozemok je vo vlastníctve Obce Dolná Strehová.
Zberný dvor je navrhnutý vo viacúčelovom areáli obce, v súčasnosti využívanom na rôzne činnosti vrátane parkovania obecnej techniky potrebnej pre chod obce. Jeho súčasťou sú prípojky inžinierskych sietí,
preto sa s novými v rámci projektu sa neuvažuje.
Predmetom zákazky je dobudovať v existujúcom areáli priestory zberného dvora na dočasné
uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov, tzv. miesto, na ktoré môžu pôvodcovia
veľkoobjemových odpadov, drobných stavebných odpadov a biologicky rozložiteľných odpadov
ukladať aj určené vyseparované zložky.
Stavba zberného dvora bude mať z hľadiska stavebno-technického trvalý charakter. Vstup – vjazd
je po existujúcej spevnenej ploche do areálu zberného dvora s následným vstupom na novovzniknutú spevnenú plochu, z ľavej časti v smere vstupu lemovanú oceľovým prístreškom a z pravej strany odstavnou
plochou na uloženie zberných nádob. Uvedený vjazd do areálu zo štátnej cesty je realizovaný tak, aby vozidlá privážajúce separovaný odpad ako aj odvážajúce neparkovali na pozemných komunikáciách a ani
ináč neovplyvňovali premávku na miestnej komunikácii. Areál navrhovaného zberného dvora bude oplotený
s podružnou vstupnou bránou a bráničkou.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO-01 Prevádzková budova – jestvujúca budova s min. stavebnými úpravami
SO-02 Prístrešok
SO-03 Spevnené plochy
SO-04 Oplotenie
SO-05 Zberné miesta
SO-01 Prevádzková budova
V areáli zberného dvora bude existujúca budova upravená na prevádzkovú budovu – kanceláriu s hygienickým zariadením. Prevádzková budova bude pre zamestnancov zberného dvora zabezpečovať pracovné a sociálne zázemie. Umiestnená je v juhovýchodnej časti areálu zberného dvora, vľavo od vstupu do
areálu.
SO-02 Prístrešok
V areáli zberného dvora bude umiestnená stavba na uskladnenie. Jedná sa oceľový prístrešok využitý
ako garáž pre navrhované strojné vybavenie a súčasne ako prístrešok na umiestnenie kontajnerov v suchu
pre zber materiálov, ktoré nemôžu byť vystavené poveternostným podmienkam. Prístrešok je navrhnutý ako
prefabrikovanú stavbu z ľahkých oceľových prvkov s pôdorysnými rozmermi 11,2 m x 31,9 m. Osadené
budú na spevnenej betónovej ploche bez potreby zložitého zakladania, ktoré je potrebné doriešiť s výrobcom resp. statikom. Bude umiestnená naľavo od vstupu do areálu v juhozápadnej časti pozemku.
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SO-03 Spevnené plochy
Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor. Celková výmera spevnenej
plochy v rámci areálu bude lichobežníkového tvaru o výmere 1 227,50 m², vrátane spevnenej plochy pod
prístreškom. Vjazd bude zabezpečovať existujúce prepojenie budúceho zberného dvora s existujúcou
časťou pripraveného areálu s napojením na komunikáciu. Spevnené plochy budú betónové s výstužou
z kari sietí s rozmermi oka 150/150 mm s priemerom tyče 6 * 6 mm. Na spevnej ploche je potrebné realizovať dilatačné špáry so zálievkou, pričom dilatačné špáry nemajú byť od seba vzdialené viac ako 5,0 m.
Spevnená plocha bude po obvode ukončená cestným obrubníkom ABO. Pred zberným dvorom bude upravená plocha pre odstavenie osobných automobilov. Spevnené plochy sú navrhnuté z betónovej plochy
hrúbky 150 mm na zhutnenom makadame, poprípade lomového kameňa a štrkodrvy celkovej hrúbky cca
800 mm (finálna hrúbka sa spresní). Vjazd a výjazd je napojený na miestnu komunikáciu.
Odvedenie dažďových vôd
Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch so sklonom 2 % je z časti navrhnuté do zelenej
plochy a jednak trativodom, ktorý sa vybuduje pozdĺž celého oplotenia na strane zberného dvora.
Sklon spevnenej plochy bude vedený vždy k tomuto trativodu.
Trativod bude riešený nasledovne:
Vybuduje sa ryha šírky 80 cm, hĺbky 1,50 m, časť tejto ryhy do výšky 1,0 m sa vyplní lomovým
kameňom fr. ako 63 mm, ktorá sa obalí do geotextílie 500 mg/m2. Vrchná časť ryhy sa dosype
lomovým kameňom fr. 16-32. Keďže zberný dvor nemusí byť z hľadiska povodňovej ochrany
100 % zabezpečený z dôvodu, že zhromaždený vyseparovaný odpad bude umiestnený výučne
v kontajneroch a prípadné vylúhovanie látok majúcich vplyv na životné prostredie do okolitého
prostredia je vylúčené. V časoch extrémnych dažďov môže byt spevnená plocha z časti zaliata
dažďovou vodou, ktorá postupne po 2 – 3 hodinách vsiakne do podzemia.
Koordinácia výstavby s inými stavebnými objektmi
Existujúci vjazd do areálu bude slúžiť na zabezpečenie prístupu do areálu. V mieste stavebnej
úpravy vjazdu treba overiť skutočnosť, či sa tu nenachádzajú nadzemné i podzemné vedenia,
ktoré by mohli byt výstavbou dotknuté. Preto je nevyhnutné dodržať STN 73 6005.
Postup výstavby
Počas výstavby sa nesmie pripustiť prejazd ťažkých mechanizmov cez nedokončený okraj vjazdu
v mieste ukončenia pracovnej etapy.
Nadväznosť jednotlivých pracovných etáp:
- vytýčenie diela (autorizovanou osobou),
- odstránenie ornice, náletových kríkov a stromov, odstránenie betónových prvkov,
- vyrovnanie terénu,
- zhotovenie podsypu z lomového kameňa,
- zakladanie trativodu a uloženie rúry na odvodnenie,
- zhotovenie línie cestných obrubníkov,
- zhotovenie predpísaných vrstiev spevnenej plochy v sklone,
- osadenie definitívneho dopravného značenia.
SO-04 Oplotenie
Oplotenie areálu bude pozostávať z prefabrikovaných betónových prvkov a ukončené bude bránkou.
Celková výška oplotenia od hornej hrany základovej konštrukcie bude 2,10 m. Vstup do objektu bude zabezpečený bránou osadenou medzi jestvujúce budovy z oceľových rúr. Celková dĺžka brány bude 4,00 m
vrátane oceľových stĺpov. Betónový plot pozostáva z doskového dielca a stĺpika oplotenia. Doskový dielec
je prierezu 50 mm / 300 mm, vo vybratej časti je hrúbka prierezu 35 mm. Celková dĺžka doskového dielca je
2505 mm. Rozmery stĺpikov 3000 mm, 2800 mm, 2600mm, 2500 mm. Betónové ploty – stĺpiky sú zaradené
v najpevnejšej skupine triedy C, podľa STN EN12839. Odolávajú zaťaženiu vetrom min. 140 km/hod.
Konštrukcia prvkov na ploty je navrhnutá tak, aby počas jej návrhovej životnosti (50 rokov), za predpokladu
náležitej údržby a vzhľadom na okolité prostredie, nenarušili degradačné procesy jej prevádzkyschopnosť
viac, než je prípustné.
SO 05 Zberné miesta
Z dôvodu zjednodušenia separácie odpadov a priblíženia aktu separácie občanom sa v intraviláne
obce vybuduje päť zberných miest v lokalitách obce (určené budú počas realizácie). Zberné miesta predstavujú osadenie kontajnerov na separovaný zber na upravenú spevnenú plochu s výmerou 50 – 65 m2
v závislosti od spôsobu napojenia na pozemné komunikácie. Zberné miesta budú opatrené jednoduchým
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prístreškom s bránkou a oplotením z dôvodu zabezpečenia vstupu nepovolaným osobám ako aj zabezpečenie proti vplyvu nepriaznivého počasia.
Hrubé terénne úpravy
Hrubé terénne úpravy budú pozostávať z odstránenia humídnej vrstvy a vyrovnanie terénnych nerovnomerností. Odstránenú humídnu vrstvu a prebytočnú zeminu nie je možné použiť na vyrovnanie terénu. Je
potrebné ju odviesť zo staveniska a použiť ju na vyrovnanie terénnych depresií mimo vytýčeného areálu na
vlastnom pozemku. Na vyrovnanie terénu a dosypanie do projektovanej výšky sa použije lomový kameň
frakcie 0 – 32.
Špecifikácia a rozsah stavebných prác je súčasťou zadania výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2
tejto výzvy a detaily technického prevedenia aktivít stavebnej časti projektu sú súčasťou projektovej dokumentácie stavby.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:
73 975,84 Eur bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky:
-

kraj: Banskobystrický
okres: Veľký Krtíš
obec: Dolná Strehová
ulica: Hlavná
parcely: č. 582/3 C-KN, 582/4 C-KN, 582/5 C-KN

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Zmluva o dielo bude platná dňom jej podpisu a účinná od nasledujúceho dňa po dni jej zverejnenia na
internetovom sídle verejného obstarávateľa, resp. sídle, na ktorom verejný obstarávateľ zabezpečuje zo zákona povinné zverejňovanie.
Začiatok stavebných prác: po administratívnej kontrole dokumentácie z procesu verejného obstarávania
a jej akceptácii riadiacim orgánom,
Ukončenie stavebných prác: stavebné práce vrátane odovzdania stavby a vydania kolaudačného rozhodnutia je potrebné zrealizovať najneskôr do konca mesiaca október
2019.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Detaily technických parametrov stavby sú uvedené v projektovej dokumentácie, ktorej kópiu si môže
záujemca vyžiadať osobne na Obecnom úrade Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová za
poplatok 30 Eur a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

11. Financovanie predmetu zákazky:

-

verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na realizáciu predmetu zákazky,

-

platba za dielo sa bude realizovať bezhotovostne,

zákazka bude financovaná z poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001802 medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pomoci a v zmysle pravidiel financovania projektov v Programovom období 2014 – 2020,
platby za dielo budú realizované na základe zhotoviteľom vystavených faktúr, ktoré musia obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať originálny podpis a pečiatku vystavujúcej
strany,
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-

dodávateľ stavebných prác bude oprávnený vystaviť faktúry v celkovom počte max. 2 (dve) a to prvú po
prestavaní min. 85 % ceny diela a druhú (max. 15 % ceny diela) po ukončení a po protokolárnom odovzdaní diela verejnému obstarávateľovi,

-

splatnosť faktúr bude max. 90 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

12. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 8. augusta 2018 (streda) do 12:00 hod.

13. Spôsob predloženia ponuky:
Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej forme – poštou, kuriérom alebo
osobne. Cenová ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť
uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa: Obec Dolná Strehová
Hlavná 52/75
991 02 Dolná Strehová
- obchodné meno a adresa uchádzača
- PRIESKUM TRHU – „Zberný dvor“ – “NEOTVÁRAŤ“

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Možnosť obhliadky miesta zákazky:
- obhliadku je možné vykonať na tvare miesta v obci Dolná Strehová, ulica Hlavná v termíne
do 7. augusta 2018; náklady spojené s obhliadkou bude znášať uchádzač,
- v prípade záujmu o obhliadku je potrebné kontaktovať Ing. Dušana Mališa, starostu obce
(0918 392 618) denne v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná výsledná cena bude vyjadrená v mene euro zaokrúhlená na dve desatinné
miesta. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie súťažnej ceny za celkový objem zákazky.

-

-

navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 Zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
uchádzačom navrhovaná ponuková cena – zmluvná cena bude vyjadrená v Eur,
ak uchádzač:
o je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,
o nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom s DPH v eur vzhľadom k tej skutočnosti, že obec ako verejný obstarávateľ nie je
platcom DPH. V určitých prípadoch môže byť i cena bez DPH posudzovaná ako konečná cena pre
verejného obstarávateľa (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH).
Podmienky účasti:
Osobné postavenie uchádzača – uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
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č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať služby – výpis z obchodného, resp. živnostenského registra (postačí obyčajná kópia alebo
elektronický výpis z príslušného registra).
Komplexnosť ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť zákazku na časti.
Jazyk ponuky: Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom, t. j. v slovenskom
jazyku.
Obsah ponuky:
1. cenová ponuka vypracovaná do formulára, ktorý predstavuje Prílohu č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie
kritérií hodnotenia ponúk, opečiatkovanú a podpísanú uchádzačom (originál) zohľadňujúca podmienky tejto
výzvy, vrátane vyplnenej Prílohy č. 2 – Ocenené zadanie výkaz výmer opečiatkované a podpísané uchádzačom – originál,
2. doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (obyčajná kópia, prípadne elektronický výpis
z príslušného registra).

16. Otváranie ponúk:
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami bude dňa: 8. august 2018 o 13:00 hodine na adrese
verejného obstarávateľa, t.j.:
Obecný úrad Dolná Strehová
Hlavná 52/75
991 02 Dolná Strehová

prízemie, kancelária starostu obce

17. Postup pri otváraní ponúk:
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov bude neverejné. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo
Výzve. Tieto ponuky budú ďalej hodnotené kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude e-mailom doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením
dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá (e-mailom).
V prípade, že počas realizácie zákazky úspešný uchádzač stratí schopnosť dodávať stavebné práce, verejný obstarávateľ osloví s ponukou na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača podľa poradia úspešnosti.

18. Lehota viazanosti ponúk:
30. september 2018

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Ján Sivok, PhD. – osoba poverená
k realizácii procesu verejného obstarávania
tel.: 0908 284 287,
e-mail: jan@sivok.sk

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania
zákazky:
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- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- riadiaci orgán nebude akceptovať predloženú dokumentáciu z procesu verejného obstarávania.
Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO.

S úctou,

V Dolnej Strehovej, 26. júla 2018
Ing. Dušan Mališ, v.r.
starosta Obce Dolná Strehová

Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Zadanie výkaz výmer
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