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Přílohy: 

1. Krycí list nabídky včetně rekapitulace nabídkové ceny 

2. Návrh smlouvy o dílo  

3. Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr v elektronické podobě  

1. PREAMBULE 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 

dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč 

povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. 

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací 

dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče 

z další účasti na zadávacím řízení. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen 

požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných 

norem.  

Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit v písemné podobě nejpozději do 5 

pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o 

dodatečné informace, odešle zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně 

přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne 

doručení žádosti uchazeče.   

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel 

nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo 

elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským 

zákoníkem.  

 

2. INFORMACE O ZADAVATELI 

2.1.  Základní údaje 

Název:  Obec Nemile 

Sídlo:  Nemile 93, 789 01 Zábřeh 

Statutární zástupce: Ing. Petr Šimek  – starosta obce 

IČ:  00635871 

2.3. Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve všech otázkách je starosta obce – Ing. Petr Šimek, e-mail: 

petr.simek@nemile.cz, tel.: 604 550 313. 

 

 

mailto:petr.simek@nemile.cz
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3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Vymezení plnění zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je vybudování opěrné zdi pod školou v obci Nemile. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. 
Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné 
a již musí být zahrnuty v nabídce uchazeče. 

Skutečná dimenze opěrné stěny, zejména tloušťka zdiva proti svahu bude upřesněna ve statickém 
posouzení ing. Kordase. Uliční linie a výškové členění zdi jsou závazné a neměnné dle projektové 
dokumentace, změnit se však může tloušťka zdi vůči svahu. Práce na bednění a betonáži budou proto 
fakturovány dle skutečnosti. 
 
Součástí zadávací dokumentace není řešení vedlejších stavebních objektů SO102, SO103, SO104 a 
řešení veřejného osvětlení v rámci stavebního objektu SO101. Součástí opěrné stěny však bude 
chránička pro budoucí přívod VO. 
 
Součástí zadávací dokumentace není řešení betonového sloupu s VO v blízkosti vjezdu na školní 
pozemky (součást SO101)  
 
Bednění pohledové části opěrné stěny (včetně nápisu na opěrné stěně a dřevěného obtisku) bude 
převzato před vylitím autorským dozorem, řešení těchto pohledových detailů bude s AD 
komunikováno v průběhu přípravy.  
 
Součástí zadávací dokumentace je oprava a předláždění stávajícího chodníku v části dvojité opěrné 
stěny přiléhající k chodníku  v rozsahu do 30% plochy chodníku v návaznosti na zemní práce a práce 
na základech opěrné stěny. 
 
Základová spára a výškové členění stavby bude převzato statikem, AD a TDI.  
 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 

apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s 

platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. 

 

Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy 

v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce. 

 

Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti: 

− zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho 

konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentovány vyhotovením 

fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele; 

− zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během 

realizace ; 

− zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 

dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné 

provedení a dokončení realizace zakázky; 

− dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací; 
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− dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky; 

− uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, 

příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím realizace 

předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; 

− vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek 

− aj. 

 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.000.000,- Kč bez DPH. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 

Ukončení zakázky nejpozději do 120 kalendářních dnů od zahájení realizace (předpoklad zahájení 

realizace zakázky je květen 2022). Ukončením realizace zakázky je myšlen oboustranný podpis 

předávacího protokolu – předání díla bez vad a nedodělků. 

 

Místo plnění: obec Nemile (blíže viz projektová dokumentace). 

 

Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektové dokumentaci mohou učinit prohlídku okolí 

místa plnění zakázky nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.  

5. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona hodnoceny podle 

kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.  

6. Kvalifikační předpoklady 

Prokázání splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je 

předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto řízení. 

 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona, 

c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku a 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 zákona. 
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6.1  Základní kvalifikační předpoklady 

Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů; 

e) který není v likvidaci; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele; 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 

písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 

letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 

krize na finančním trhu. 

 

Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše 

předloží dle ustanovení § 53 odst. 3 zákona: 

 

• K prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona výpis z evidence 

Rejstříku trestů, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

• K prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona výpis z evidence 

Rejstříku trestů, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

• K prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení 

příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které 

nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

• K prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení 

příslušného orgánu či instituce, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 

kalendářních dnů. 

 

Ostatní základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu 

musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady 

požadované zadavatelem. 
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6.2  Profesní kvalifikační předpoklady 

Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 

předloží: 

• Dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 

jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni 

podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

• Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci na:  

a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

6.3  Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách. 

 

6.4  Technické kvalifikační předpoklady 

Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona 

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona 

Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních pěti letech a 

osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení 

musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda 

byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

 

 

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona 

Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu a osvědčení 

objednatelů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Seznam 

bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za 

dodavatele. 

 

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních 

předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými 

doklady v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti 

předmětu plnění zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech provedl: 
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1) Minimálně jedna realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění 

zakázky, tj. výstavba opěrné zdi pod školou v obci Nemile, ve finančním objemu min. 

2.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku .  

 

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona 

Dodavatel předloží doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele, kteří 

se budou podílet na realizaci zakázky v pozici hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího, člena 

týmu v pozici geotechnika, člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb, člena týmu 

odpovědného za realizaci bezvýkopové technologie, dvou členů týmu odpovědných za realizaci 

sváření plastů, člena týmu na pozici Technolog sváření plastů (dozor), a člena týmu odpovědného za 

koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele. 

7. Obchodní podmínky 

7.1. Návrh smlouvy 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 

odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro zakázku jsou vymezeny ve formě 

a struktuře návrhů smluv o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik 

návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje – hodnotící 

kritéria) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní 

změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče 

z výběrového řízení. 

Návrhy smluv musí být ze strany uchazeče podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo 

osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém 

případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy o dílo není 

předložením návrhu této smlouvy ve smyslu zadávacích podmínek. Nabídka uchazeče se tak stává 

neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce. 

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, 

uvedené v této zadávací dokumentaci. 

 

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako 

Dodavatel či Zhotovitel. 

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech 

souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a 

tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.  

Zhotovitel předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění – vyplněný výkaz 

výměr. 
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Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této 

zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace – 

rekapitulace nabídkové ceny. 

 

Dále bude nabídková cena vyjádřena v rekapitulaci nabídkové ceny (příloha ZD č. 1) dle jednotlivých 

uvedených položek. 

10.1. Způsob a forma zpracování nabídky 

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) v souladu se 

zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.  

Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho 

svazku. 

Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, a identifikačními 

údaji uchazeče. 

V případě rozporů mezi originálem a případnou kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text 

originálního vyhotovení příslušného svazku. 

Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s 

jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí 

možnost jejich neoprávněného nahrazení. 

 

10.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky  

Uchazeč sestaví svazek nabídky v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky 

uchazeč závazně použije přílohu č. 1.  

„Nabídka“ 

a) krycí list nabídky a rekapitulace ceny 

b) identifikační údaje o uchazeči  

c) obsah svazku 

d) podepsané návrhy smluv o dílo 

e) přílohy návrhů smluv  

f) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, dokumenty vztahující se 

k ustanovení § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, doložení jistoty) 

 

Čestná prohlášení a návrhy smluv budou podepsány osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče. 
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8. Způsob a místo pro podání nabídek 

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních 

dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na obecním úřadě v Nemili  do 4.4.2022 do 8:30 hodin.  

  

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré 

požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem 

uchazeče a zřetelně označena nápisem: 

 

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

„Opěrná zeď pod školou v obci Nemile“ 

 

 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude 

doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. 

 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly 

dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v 

omyl. 

 

 

 

9.   Místo a datum otevírání obálek 

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 4.4.2022 ve 11:00 hodin v sídle zadavatele – 

Obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Zábřeh 

Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i uchazeči, jejichž nabídky byly 

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou. 

Komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude 

kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a je podepsaná oprávněnou osobou. 

Pokud nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel 

bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. 

10.   Práva zadavatele 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady 

nesou uchazeči sami.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v 

rámci lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek. 
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11.   Další podmínky zadávacího řízení a upřesňující požadavky zadavatele 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta finanční 

podpora v podobě dotčené dotace. 

 

V Nemilii dne……………….. 

  

 

     ________________________                                                                 

 Ing. Petr Šimek  
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