
              
    

 

                          Αγξίλην,  14   Απγνχζηνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.12830  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(7)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα ρξσκάησλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ειαηνρξσκαηηζκφ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 220,00 € + 

Φ.Π.Α. 

 
2. Δπηζθεπή κεραλήκαηνο ηνπ Παζνινγναλαηνκηθνπ Σκήκαηνο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.500,00 € + 

Φ.Π.Α 
 

3. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ελφο UPS ζηηο θάκεξεο αζθάιεηαο ηνπ παιαηνχ λνζνθνκείνπ, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α 

 

4. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο UPS ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ ηεο 

Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α 

 

5. Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ γηα κηθξνκεραλεκαηα, ειεθηξηθέο ζχξεο ρεηξνπξγείσλ θαη ινηπά εξγαιεία, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 500,00 € + Φ.Π.Α 

 

6. Πξνκήζεηα επεμεξγαζκέλνπ άιαηνο γηα ην ζχζηεκα αθαιάησζεο ηεο Μ.Σ.Ν θαη ηνπ πδξνζηαζίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.300,00 € + Φ.Π.Α 

 

7. Πξνκήζεηα πέληε ζεη αληαιιαθηηθψλ ρεηξηζκνχ απιψλ θιηλψλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 4.300,00 € 

+ Φ.Π.Α 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.920,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 



5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.11740/17-07-2020,12590/07-08-2020,12679/11-08-2020,12489/05-08-2020,12485/05-08-

2020,12444/04-08-2020 θαη 12417/03-08-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 14. Σελ αξ.1271/2020 κε  ΑΓΑ:6Σ046904Μ-446 απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.12815/14.08.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο επηζθεπέο θαη πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(7) άθξσο απαξαίηεηεο  

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε 

Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 25-08-2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και 

ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη :  Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Ππομήθεια σπωμάηων εζωηεπικού σώπος για ελαιοσπωμαηιζμό, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

220,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Πξνκήζεηα πιαζηηθνχ ρξψκαηνο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά (λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία): 

 Πιαζηηθφ ρξψκα πςειήο θαιππηηθφηεηαο CRAFT ή VIVECHROM (10 LT). (Πνηφηεηα Α) (ημσ.6) 

 Αληνρή ζην πιχζηκν.     

 Πηζηνπνηεκέλν IMSL CERTIFIED ANTIMICROBIAL. 

 Πηζηνπνηεκέλν σο πξντφλ ρακειψλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πην 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ εζεινληηθνχ ζήκαηνο Indoor 

Air Comfort® ηνπ νξγαληζκνχ Eurofins, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ πγηεηλή 
αηκφζθαηξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR (Δθπνκπέο αέξα εζσηεξηθνχ ρψξνπ) Α+. 

 
2. Δπιζκεςή μησανήμαηορ ηος Παθολογοαναηομικος Σμήμαηορ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

1.500,00 € + Φ.Π.Α 

 
Δπηζθεπή ηνπ θέληξνπ εκπέδσζεο κπινθαξίζκαηνο ηζηψλ ζε πγξή παξαθίλε ηχπνπ EG 1150Η ηνπ νίθνπ LEICA 

ηνπ Παζνινγναλαηνκηθνχ Σκήκαηνο.  
ηελ αλσηέξσ δαπάλε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε εξγαζίαο θαη πιηθψλ. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ην κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ηερληθψλ απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν LEICA. 
 

3. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ενόρ UPS ζηιρ κάμεπερ αζθάλειαρ ηος παλαιού νοζοκομείος, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο UPS 2KVA/1600W ON LINE κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο ζην 
κφληηνξ παξαθνινχζεζεο ησλ θακεξψλ αζθαιείαο ηνπ παιαηνχ Ννζνθνκείνπ. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν έηε θαη νη κπαηαξίεο ηνπ γηα έλα έηνο 

 
4. Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ενόρ UPS ζηον κενηπικό ζηαθμό ηηρ Μονάδαρ Δμθπαγμάηων ηηρ 

Καπδιολογικήρ Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο UPS 2KVA/1600W ON LINE κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο ζηνλ 
θεληξηθφ ζηαζκφ ηεο Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν έηε θαη νη κπαηαξίεο ηνπ γηα έλα έηνο. 

 
5. Ππομήθεια μπαηαπιών για μικπομησανημαηα, ηλεκηπικέρ θύπερ σειποςπγείων και λοιπά 

επγαλεία, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 500,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη κπαηαξηψλ γηα ιαξπγγνζθφπηα, σηνζθφπηα, νμχκεηξα θαη ινηπά ηαηξηθά 

κηθξνκεραλήκαηα, γηα ηηο ειεθηξηθέο ζχξεο ησλ ρεηξνπξγείσλ, γηα θνξεηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη ινηπά 
εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα: 

- Μπαηαξίεο αιθαιηθέο 9V 6LR61 (30 ηκρ.) 
- Μπαηαξίεο αιθαιηθέο ΑΑΑ LR03 1,5V (100 ηκρ.) 

- Μπαηαξίεο αιθαιηθέο ΑΑ LR06 1,5V (100 ηκρ.) 
- Μπαηαξίεο ιηζίνπ CR2032 3V (20 ηκρ.) 

- Μπαηαξίεο ιηζίνπ CR2025 3V (50 ηκρ.) 

- Μπαηαξίεο επαλαθνξηηδφκελεο ΑΑΑ 950mAh ή 1000mAh (30 ηκρ.) 
- Μπαηαξίεο επαλαθνξηηδφκελεο ΑΑ 2500mAh ή 2600mAh (50 ηκρ.)  



Όιεο νη αλσηέξσ κπαηαξίεο ζα είλαη κάξθαο Duracell ή Energizer ή Toshiba ή Kodak θαη ζα θέξνπλ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπο δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο. 
Η πξφζθνξα λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη φρη κεκνλσκέλα. 

 

 

6. Ππομήθεια επεξεπγαζμένος άλαηορ για ηο ζύζηημα αθαλάηωζηρ ηηρ Μ.Σ.Ν και ηος 

ςδποζηαζίος ηος Νοζοκομείος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.300,00 € + Φ.Π.Α 

 
Πξνκήζεηα 12 ηφλσλ θαζαξνχ πιπκέλνπ καγεηξηθνχ άιαηνο Νν2 ή επεμεξγαζκέλνπ γηα απνζθιήξπλζε (φρη 

αθαηέξγαζηνπ), γηα ην ζχζηεκα αθαιάησζεο ησλ κεραλεκάησλ ηεο Μ.Σ.Ν. θαη ηνπ πδξνζηαζίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

7. Ππομήθεια πένηε ζεη ανηαλλακηικών σειπιζμού απλών κλινών, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 
4.300,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκήζεηα πέληε (5) θαηλνχξησλ ζεη αληαιιαθηηθψλ ρεηξηζκνχ απιψλ θξεβαηηψλ ησλ θιηληθψλ.  
Κάζε ζεη ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη αληαιιαθηηθά: 

Σξνθνδνηηθφ θιηλψλ: CB16904+000110J 
Υεηξηζηήξην ρεηξφο: ΗΒ85Ω00013000W 

Ηιεθηξνθηλεηήξαο ηκήκαηνο πιάηεο: 31050200c000BW 

Ηιεθηξνθηλεηήξαο ηκήκαηνο πνδηψλ: 31050100c000BW 
Ηιεθηξνθηλεηήξαο βάζεο θιίλεο: 31040130A000ΒW (2 ζε θάζε θιίλε) 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 
EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
               

                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            

 


