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2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky 

 

1.1 Základní identifikační údaje 

město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 1 

IČO: 00255661 

DIČ: CZ00255661 

právní forma: územně samosprávný celek 

zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

zástupce ve věcech technických:   Pavla Klemsová, pracovnice odboru rozvoje města 

      tel.: 376 347 261  

      e-mail: pklemsova@mukt.cz 

      Josef Kinský, pracovník odboru vnitřních věcí 

      tel.: 376 347 286 

      e-mail: jkinsky@mukt.cz 

      Václav Kabelka, správce veřejného osvětlení 

      tel. 602 166 346 

      e-mail: kabelka@tsklatovy.cz 

                                   

kontaktní osoby pro zadávací řízení: Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 

      tel.: 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

      Jana Valečková, pracovnice odboru rozvoje města 

      tel.: 376 347 255, e-mail: javaleckova@mukt.cz 

 

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele 

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je Mgr. Rudolf Salvetr,  

starosta města Klatov. 

 

 

2.1 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na sluţby. 

2.2 Předmět veřejné zakázky: předmětem plnění je vytýčení stávajících podzemních sítí veřejného 

osvětlení a datové sítě města a jejich následné zaměření v níţe uvedeném rozsahu plnění (viz přílo-

ha č. 1). 

Vymezení předmětu veřejné zakázky:  

 

Cena za zhotovení díla bude dána nabídkovou cenou zhotovitele, která bude stanovena 

pro předpokládaný rozsah díla - vytýčení a následné zaměření cca 110 km podzemního vedení ve-

řejného osvětlení a vytýčení a následné zaměření cca 2 km datové sítě města.  Dle tohoto předpo-

kládaného rozsahu bude stanovena cena účastníkem zadávacího řízení. 

V okamţiku podpisu smlouvy nebude přesný rozsah plnění znám, proto se smluvní strany dohod-

nou, ţe celková cena uvedená v bodě 4.1 smlouvy bude upravena dle skutečného rozsahu díla zao-

krouhleného na 100 m. Součástí dohodnuté ceny jsou veškeré náklady zhotovitele spojené s plně-

ním předmětu smlouvy, včetně vedlejších nákladů spojených s plněním. 

 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

mailto:pklemsova@mukt.cz
mailto:jkinsky@mukt.cz
mailto:kabelka@tsklatovy.cz
mailto:dpleskotova@mukt.cz
mailto:javaleckova@mukt.cz


3 

Vytýčení podzemního vedení veřejného osvětlení: 

Zaměřenou polohu lamp veřejného osvětlení má zadavatel k dispozici v rámci pasportu veřejného 

osvětlení. Nyní zadavatel poţaduje vytýčení a zaměření průběhu kabelů podzemního vedení veřej-

ného osvětlení. Vytýčení zadavatel poţaduje na základě měření na aktivní frekvenci. U tohoto způ-

sobu vytýčení je předpokládaná odchylka do 20 cm. Současně s polohovým vytýčením podzemního 

vedení zadavatel poţaduje i zaznamenání výšky krytí podzemního vedení. 

Vytýčení kabelu bude provedeno v lomových bodech podzemního vedení.  

Pokud někde bude uloţeno více kabelů v souběhu, bude zaměřena a ve výkresu vyznačena trasa 

jednotlivých kabelů. Pokud přesné vytýčení trasy kabelů bude vyţadovat fyzické rozpojení kabelů 

ve stoţáru lampy, bude zadavatel poţadovat na tato zařízení provedení revize. 

Zaměření bude probíhat po jednotlivých rozvaděčích po předchozí domluvě se správcem veřejného 

osvětlení. 

 

Vytýčení podzemního vedení datové sítě města: 

Pro zaměření datové sítě města bude potřeba předem do chráničky zatáhnout signální drát, aby 

mohla být tato síť v poţadované přesnosti vytýčena. Účastník výběrového řízení můţe vyuţít i ji-

nou technologii, která zaručí poţadovanou přesnost vytýčení. Vytýčení podzemního vedení bude 

provedeno v lomových bodech podzemního vedení nebo nejdále po 50 m od předchozího bodu. 

 

Geodetické zaměření: 

Geodetické zaměření zadavatel poţaduje polohové i výškové v S-JTSK a BpV ve 3. třídě přesnosti 

dle ČSN 01 3410. U kaţdého měřeného bodu bude zaznamenána souřadnice X, Y, Z na povrch a 

výška krytí kabelů zjištěná při vytýčení. 

Výsledkem předávané geodetické dokumentace bude 1 x CD se zaměřením a 3 x v tištěné podobě. 

CD bude obsahovat technickou zprávu, soubory souřadnic v textovém tvaru a výkresy ve formátu 

DGN, DXF nebo DWG – soubory budou pojmenovány dle části obce, ke které se vztahují, 

v Klatovech dle čísla rozvaděče. Soubory se zaměřením budou vytvořeny v souladu s metodikou 

pro tvorbu technické mapy Plzeňského kraje. (http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty) 

Tištěná forma bude obsahovat technickou zprávu, seznamy souřadnic v textovém tvaru a výkresy 

jednotlivých částí zaměřovaných sítí. 

 

Projekt je spolufinancován Plzeňským krajem. 

 

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Vybraný dodavatel bude realizovat plnění v následujících termínech: 

Zadavatel poţaduje zahájení plnění veřejné zakázky: do 2 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 

Zadavatel poţaduje úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky: do 11 měsíců od zahájení 

plnění. 

 

Účastník zadávacího řízení můţe v návrhu smlouvy uvést kratší dobu plnění, přičemţ zkrácení doby 

plnění není hodnotícím kritériem. 

 

Místem plnění jsou části obce Klatovy: Beňovy, Čínov, Dehtín, Habartice, Kal, Klášterka, Křiš-

tín, Kvaslice, Kydliny, Otín, Sobětice, Střeziměř, Štěpánovice, Tajanov, Točník, Vícenice, Vítkovi-

ce, Luby a Klatovy. 

 

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.322.314,00 Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota VZ zahrnuje veškeré činnosti předmětu plnění dle čl. 2.2. 

 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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3. Poskytování zadávací dokumentace 

 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

3.1 Obecná ujednání o poskytování ZD 

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je zveřejněna na Profilu zadavatele po celou 

dobu lhůty pro podání nabídek 

 

3.2 Místo vydání pro osobní vyzvednutí příloh: Městský úřad Klatovy, náměstí Míru čp. 62, 

339 01 Klatovy, odbor rozvoje města. 

 

Kontaktní osoby pro vydání zadávací dokumentace: 

Jana Valečková, tel. 376 347 255, e-mail: javaleckova@mukt.cz 

Pavla Hilscher, tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

V případě osobního vyzvednutí příloh ZD doporučujeme předem kontaktovat výše uvedenou pra-

covnici města Klatovy ke sjednání termínu pro její vyzvednutí. 

 

3.3 Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytne účastníkům zadávacího řízení vysvětlení zadávací dokumentace na základě je-

jich písemné ţádosti, doručené zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro po-

dání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty 

v přiměřené lhůtě od doručení ţádosti; nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení ţádosti. 

 

4.1 Účastník zadávacího řízení prokáţe splnění všech poţadovaných kvalifikačních předpokladů 

předloţením příslušných dokladů v prosté kopii přímo do nabídky. 

4.2 Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění poţa-

dovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

 

4.3 Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části (technické nebo 

profesní) kvalifikace poţadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace  

v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Tzn. do nabídky doloţí za tuto jinou 

osobu následující: 

a) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace, 

b) doklady o splnění základní způsobilosti, 

c) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti, 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo  

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiţ bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 

a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka zadávacího řízení. 

 Obsahem písemného závazku jiné osoby musí být společná a nerozdílná odpovědnost této osoby 

za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. 

 

Účastník zadávacího řízení není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat Výpis z obchodního 

rejstříku. 

 

4.4 Účastník zadávacího řízení předloží ve lhůtě pro podání nabídek tyto doklady prokazující 

splnění kvalifikace (doklady v kopii doloží přímo do nabídky): 

mailto:javaleckova@mukt.cz
mailto:pklemsova@mukt.cz
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5. Způsob hodnocení nabídek 

 

a) čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti, podepsané oprávněnou osobou za účast-

níka zadávacího řízení. Z čestného prohlášení musí být jednoznačně zřejmé, ţe účastník splňuje 

základní způsobilost. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 této výzvy a účastník jej můţe 

pouţít pro prokázání splnění základní způsobilosti. 

b)   výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, po-

kud je v ní zapsán. Pokud účastník zadávacího řízení není zapsán v obchodním rejstříku, doloţí 

o této skutečnosti do nabídky čestné prohlášení. 

c)  doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,  

 zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci (tj. oprávnění odpoví-

dající předmětu této veřejné zakázky).  

c.1) Zadavatel poţaduje doloţení oprávnění: Výkon zeměměřických činností. 

d)   doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka zadávacího řízení nebo osoby, jejímţ 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje;  

d.1) Zadavatel poţaduje doloţení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 

činností udělené dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění ně-

kterých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uve-

deným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. 

Pokud tato osoba (dle bodu d. 1) je zaměstnancem účastníka zadávacího řízení, doloţí účastník 

zadávacího řízení čestné prohlášení, podepsané oprávněnou osobou, potvrzující tuto skutečnost. 

Pokud tato osoba je jinou osobou, doloţí účastník zadávacího řízení doklady dle bodu 4.3 této 

výzvy. 

e)  seznam významných služeb (provedených prací) poskytnutých účastníkem zadávacího řízení 

za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení vč. názvu veřejné zakázky, uvedení ceny, 

popisu předmětu plnění, doby jejich poskytnutí, identifikaci objednatele a zhotovitele, další 

údaje, na základě kterých je moţno ověřit splnění podmínek technické kvalifikace. 

Zadavatel poţaduje, aby seznam zakázek obsahoval alespoň 3 služby (provedené zakázky) ob-

dobné předmětu této veřejné zakázky tj. „Vytyčovací a geodetické práce – podzemní vedení 

inženýrských sítí“. 

Seznam významných sluţeb (referenčních zakázek) musí být datován a podepsán osobou 

oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení.  

4.5 Nesplnění kvalifikace 

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu, bude zadavatelem 

vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své rozhodnutí 

o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 

nabídky, hodnocená podle nejniţší nabídkové ceny bez DPH. Hodnoticí komise provede seřazení 

nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena na-

bídka s nejniţší nabídkovou cenou. 
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6. Obchodní podmínky 

 
 

Obchodní podmínky jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této 

výzvy. Ustanovení následujících článků 6.1 aţ 6.5 obsahují pokyny zadavatele, vztahující se 

k návrhu smlouvy.   

Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální. 

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem posoudí zadavatel jako 

nesplnění zadávacích podmínek. 

 

6.1 Návrh smlouvy 

Účastník zadávacího řízení je povinen předloţit v nabídce návrh smlouvy. Tento návrh smlouvy je 

povinen zpracovat dle vzorového návrhu, který je přílohou č. 2 této výzvy.  

Účastník zadávacího řízení nesmí ţádným způsobem zasahovat do textu vzorového návrhu 

smlouvy ani ţádným způsobem změnit či narušit kontinuitu textu. 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán osobou oprávněnou jednat 

jménem či za účastníka zadávacího řízení. 

 

6.2 Poddodavatelé 

Účastník zadávacího řízení prokáţe tuto obchodní podmínku zadavatele předloţením čestného pro-

hlášení coby přílohy č. 1 návrhu smlouvy a podpisem návrhu smlouvy. Vzor čestného prohlášení je 

přílohou č. 5 této ZD. 

Čestné prohlášení o poddodavatelích musí dále obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou 

zamýšlí zadat jednomu či více poddodavatelům s uvedením identifikačních údajů kaţdého z nich. 

Bliţší podmínky uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo. 

6.3 Platební podmínky 

Platební podmínky jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy.  

 

6.4 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Účastník zadávacího řízení uvede nabídkovou cenu v poţadovaném členění do krycího listu (vzor je 

přílohou č. 3) a návrhu smlouvy (příloha č. 2).  

 

Položky nabídkové ceny 
Celková cena  

bez DPH (Kč) 
DPH 

(Kč) 

Celková cena  

vč. DPH (Kč) 

Vytýčení podzemního vedení veřejného 

osvětlení (cca v rozsahu 110 km) 
   

Vytýčení podzemního vedení datové sítě  

(cca v rozsahu 2 km) 
   

Geodetické zaměření (cca 110 km + 2 

km) 
   

 Nabídková cena celkem    

 

Pro účely hodnocení nabídek je rozhodující nabídková cena bez DPH. V případě rozporu mezi 

nabídkovou cenou na Krycím listě a cenou uvedenou v návrhu smlouvy je rozhodující cena uvedená 

ve smlouvě. 

Účastník zadávacího řízení nese plné riziko za správnost a úplnost nabídkové ceny a zodpovídá za 

to, ţe dílo lze v plném rozsahu za tuto nabídkovou cenu realizovat. 
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7. Varianty nabídky 

 

8. Požadavky na uspořádání nabídky 

 

6.5 Podmínky překročení nabídkové ceny 

Nabídková cena můţe být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv 

na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

 

8.1 Počet vyhotovení 

Nabídku je účastník zadávacího řízení povinen podat písemně v 1 vyhotovení v listinné podobě, dle 

poţadovaného řazení nabídky.   

8.2 Jazyk nabídky 

Nabídka včetně veškerých poţadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. 

 

8.3 Způsob podepisování 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichţ je vyţadován podpis účastníka zadávacího řízení, musí být 

podepsány jeho statutárním orgánem; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně 

ověřená kopie jejího zmocnění doloţeno v nabídce.   

8.4 Způsob číslování dokladů 

Veškeré listy nabídky by měly být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Ţádný 

z nich by neměl obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy 

by měly být očíslovány průběţnou číselnou řadou počínající číslem 1.  

Posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka zadávacího řízení, v němţ se uvede celkový 

počet všech listů v nabídce. 

8.5 Elektronická verze nabídky  

Účastník zadávacího řízení jako součást listinné nabídky předloţí CD-ROM, který by měl obsaho-

vat: 

- účastníkem zadávacího řízení vyplněný návrh smlouvy (ve formátu doc),  

- a kopii konečné verze nabídky v předkládané podobě (naskenovaná podoba ve formátu 

pdf).  

CD-ROM by měl být označen identifikačními údaji účastníka zadávacího řízení a předmětu zakáz-

ky. Tento CD-ROM by měl být vloţen do průhledné závěsné folie, pevně spojené se svazkem na-

bídky a zabezpečen vhodnými bezpečnostními prvky v podobě papírových samolepících přelepek 

opatřených razítkem a podpisem účastníka zadávacího řízení, aby nebylo moţno s vloţeným  

CD-ROMem volně manipulovat.  

8.6 Obsah nabídky, doporučení na jednotné uspořádání písemné verze nabídky 

a) obsah nabídky,  

b) krycí list nabídky (dle vzoru, který je přílohou č. 3 této výzvy), 

c) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 
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9. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

10. Ostatní podmínky, požadavky a informace zadavatele 

 

   (dle vzoru, který je přílohou č. 2 této výzvy), 

d) přílohy návrhu smlouvy:  č. 1:  čestné prohlášení - seznam poddodavatelů 

      (dle vzoru, který je přílohou č. 5 ZD), 

e) doklady k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 4 této výzvy, 

f) prohlášení o počtu listů nabídky, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodava-

tele, 

g) elektronická verze nabídky (CD) dle čl. 8.5 výzvy. 

 

Výše specifikované jednotlivé části nabídky by měly být zřetelně označeny předělovými, nejlépe 

barevnými listy. 

 

9.1 Lhůta pro podání nabídek:  12.07.2018, 10:00 h 

Nabídky doručené zadavateli po skončení této lhůty zadavatel nepřijme a účastníka zadávacího ří-

zení bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. 

 

9.2 Místo pro podání nabídek: sídlo zadavatele, město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy,  

  výhradně centrální podatelna úřadu.  

 

Nabídky vč. dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace je moţno podávat osobně dle úda-

jů, uvedených v této výzvě. 

Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku vč. dokladů a informací k prokázání splnění kva-

lifikace rovněţ doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to tak, aby byly do konce lhůty pro po-

dání nabídek doručeny.  

 

9.3 Ostatní informace k podání nabídky 

Nabídky vč. dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace se podávají pouze v listinné podo-

bě. 

Nabídka v listinné podobě vč. dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace musí být podána 

v řádně uzavřené obálce, označené nápisem NEOTVÍRAT a názvem veřejné zakázky, na kte-

ré musí být uvedeno obchodní jméno uchazeče a sídlo uchazeče s poštovní adresou.  

 

10.1 Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek (neveřejné) se uskuteční 12.07.2018, 10:00 h v sídle zadavatele, objekt radnice čp. 

62, č. dv. 29, 4. patro.  Výpis z protokolu o otevírání obálek s informacemi zadavatel bezodkladně 

poskytne elektronicky všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podají nabídku.    

10.2 Podání nabídky 

Účastník zadávacího řízení můţe podat pouze jednu nabídku. 

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky nebo je osobou, 

jejímţ prostřednictvím jiný účastník v tomtéţ zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel 

všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí a písemně jej informuje o důvodu vyloučení 

ze zadávacího řízení.  
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10.3 Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky 

a) Účastník zadávacího řízení sám nese veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 

b) Účastník zadávacího řízení je povinen zdrţet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit trans-

parentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichţ důsledku by 

mohlo dojít k narušení soutěţe mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.  

c) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.  

d) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit text smlouvy včetně jejích změn a dodatků na Profilu za-

davatele. 

e) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, ţe dodavatel uvedl před zadáním veřejné 

zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

f) Účastníci zadávacího řízení výslovně souhlasí se zpracováním jejich (osobních) údajů s ohledem 

na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskyto-

ván do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby zadavatele a dále pro účely infor-

mování veřejnosti o jeho činnosti. 

g) Zadavatel upozorňuje na moţnost vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení, 

pokud se dodavatel dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závaţných nebo 

dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo jinými ve-

řejnými zadavateli. 

 

V Klatovech 27.06.2018     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr  v. r. 

starosta města Klatov 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – Mapové zákresy 

č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 

č. 3 – Krycí list nabídky  

č. 4 – Vzor čestného prohlášení ke splnění základní způsobilosti 

č. 5 – Čestné prohlášení o poddodavatelích 

 

 


