ქ.ონში ებრაელთა სინაგოგას 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების
ორგანნიზების მიზნით მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერის
(შესყიდვის კატეგორია -79950000)
სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ.ონი

1.ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში - ნოტარიულად
დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე
წარდგენის შემთხვევაში, ისინი წარმოდგენილი უნდა იყოს ორიგინალის სახით და მათ უნდა
დაერთოს ორიგინალის ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი (ასლის
შემთხვევაში - აპოსტილით დამოწმებული ასლის ნოტარიულად დამოწმებული ქართული
თარგმანი).
1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ
ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო
კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული
(ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების
შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია
სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის
დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
2. სატენდერო დოკუმენტაცია
2.1. ანგარიშსწორების პირობები:
2.1.1.
სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს შესასყიდი
მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული, ყველა გადასახადის გათვალისწინებით,
დ.ღ.გ-ს გარდა. დამატებული ღირებულების გადასახადის ანაზღაურება მოხდება
შემსყიდველის მიერ, თუკი მიმწოდებელი რეგისტრირებულია აღნიშნული გადასახადის
გადამხდელად.
2.1.2. ანგარიშსწორების ფორმა უნაღდო.
2.1.3. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის
გაფორმებიდან 15 (ხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
2.1.4. ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს
შესრულების დამადასტურებელი აქტი , რომელიც დადასტურებული იქნება შემსყიდველი
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ უფლებამოსილი პირის/პირთა ჯგუფის მიერ.
2.1.5 საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს სახელშეკრულებო
ღირებულების 30%-ის ფარგლებში, საბანკო/სადაზღვეო გარანტის საფუძველზე, რომლის
მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს 30 დღით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
მომსახურების გაწევის ვადას.
2.2. შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა

2.2.1. ქ.ონში ებრაელთა სინაგოგას 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება
დანართი #2-ით განსაზღვრული მომსახურების ჩამონათვალის შესაბამისად.

ონის ებრაელთა სინაგოგის 120 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებების
პროგრამა
2 სექტემბერი ოთხშაბათი
--------------------------------12:00 სინაგოგის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი მხატვრების გამოფენა
13:00 სინაგოგის ეზოში ადგილობრივი პოეტების და მწერლების წიგნების გამოფენაგაყიდვა
13:30 სინაგოგის ეზოში ოფიციალური მისალმება და მცირე კულტურული
ღონისძიება
17:00 კულტურის ცენტრის ფოიეში ებრაელთა ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალის
გამოფენის გახსნა
18:00 საზეიმო კონცერტის მოწყობა კულტურის ცენტრში
20:00 საზეიმო ბანკეტი 80 კაცზე

3 სექტემბერი ხუთშაბათი
-------------------------------11:00 მინი ფეხბურთის ტურნირი
16:00 გამარჯვებულთა დაჯილდოება
18:00 სპექტაკლ ,,ანა ფრანკის დღიური“ ჩვენება კულტურის ცენტრში

2.2.2. დაფინანსების წყარო - ადგილობრივი ბიუჯეტი

2.2.3. მისამართი : ქ.ონი
2.2.4. ღონისძიების ჩატარების თარიღი 2015წლის 2-3- სექტემბერი
2.2.5 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 6778 ლარი (ექვსიათას
შვიდასსამოცდათვრამეტი ლარი) დ.ღ.გ- გარეშე
2.2.6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა
აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების
ვადას.
2.2.7. მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს დამონტაჟებული მოწყობილობების
დემონტაჟი და დაუბრუნოს სამოქმედო ტერირორია პირვანდელ სახეს.
2.2.8 პრეტენდენტი სასურველია იცნობდეს ქალაქი ონის ისტორიულ და
კულტურულ ტრადიციებს, რაც უკავშირდება ორი ერის (ქართველთა და ებრაელთა)
თანაცხოვრებას.
2.3 პრეტენდენტს სასურველია გააჩნდეს:მსგავსი ტიპის მომსახურების მიწოდების
გამოცდილებ.

3. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტაცია.
ა) რეკვიზიტები (დანართი №1)
ბ) ხარჯთაღრიცხვის ფორმა. (დანართი№2)
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო დოკუმენტაცია
დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი ან მისი ნდობით აღჭურვილი (სათანადო წესით
დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე) პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით. სატენდერო
წინადადება უნდა მოქმედებდეს მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან ტენდერისათვის
„ხელშეკრულება დადებულია”, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით”, ან „ტენდერი
შეწყვეტილია” სტატუსის (ერთ-ერთი) მინიჭებამდე.
ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია
(ელექტრონული გარანტია) სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო
ღირებულების 1%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 120
კალენდარული დღით ტენდერისათვის „წინადადებების მიღება დაწყებულია” სტატუსის
მინიჭების ეტაპიდან.

სატენდერო საფასურის ოდენობა შეადგენს 50 ლარს.
შენიშვნა: ელექტრონული გარანტიის ბენეფიციარი/მიმღები არის სააგენტო. ელექტრონული
გარანტიის სააგენტოსთვის წარდგენა და საფასურის გადახდა ხორციელდება სისტემაში
არსებული ავტომატური საშუალებების მეშვეობით. ელექტრონული გარანტიისა და
საფასურის წარდგენა ხდება ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთამდე.
ტენდერში გამოყენებული არ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის
გარანტია.

დამატებითი ინფორმაცია:
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისგან: დავით
რაზმაძე

ტელ:

591

010360,

marine

maisuraZe

tel.:

595

257272,

ელ-ფოსტა:

marinemaisuradze@yahoo.com, მის: ქ. oni, d. aRmaSeneblis moedani #1

პროექტი
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos
tenderSi gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.
winamdebare xelSekruleba daido ___ ____________ 201 w.
erTis mxriv
----------------------------------------------------------------------------- (SemdgomSi `Semsyidveli~)
da meores mxriv
___________________________________________________(SemdgomSi `mimwodebeli~)
(mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)
Soris.
imis gaTvaliswinebiT, rom Semsyidvelma Caatara eleqtronuli tenderi
_______________________________Sesyidvis obieqtis mokle aRwera Sesyidvaze
romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis satendero winadadeba, romlis
Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba gauwios Semsyidvels zemoaRniSnuli
momsaxureba Semdeg Tanxaze:___________________________(xelSekrulebis Tanxa
cifrebiT, sityvierad da valutis CvenebiT)
(SemdgomSi `xelSekrulebis Rirebuleba~).
1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT
Semdegi mniSvneloba:
1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _
Semsyidvel organizaciasa da tenderSi gamarjvebul pretendents Soris dadebuli
xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela
dokumentiT da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi
aris miniSnebebi.
1.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3
`Semsyidveli
organizacia~
(Semdgom
`Semsyidveli~)
niSnavs
organizacias
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas;

1.4 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da
uzrunvelyofs momsaxurebis gawevas saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli
xelSekrulebis farglebSi;
1.5
`dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
2.xelSekrulebis sagani

2.1. mimwodebeli iRebs valdebulebas ganaxorcielos ------------------------------------მომსახურება.
2.2. Semsyidveli unazRaurebs Mmimwodebels gaweuli
xelSekrulebis me-6, me-7 da me-8 muxlis Sesabamisad.

momsaxurebis

Rirebulebas,

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli

3.1 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebaze kontrols axorcielebs
Semsyidvelis mier SerCeuli piri, an pirTa jgufi, rmelic Semsruleblis
warmomadgenelTan erTad amowmebs gaweuli momsaxurebis moculobebs, maT xarisxs da
programasTan Sesabamisobas, ris Sesaxebac adgens aqts.
3.2 mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos
kontrolis CatarebisaTvis aucilebeli teqnikuri saSualebebiT.

Semsyidvelis

3.3 Sesyidvis obieqtis Semowmebis Sedegad gamovlenili defeqtis aRmofxvras sakuTari
xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli. (gonivrul vadebSi);
4. momsaxurebis gawevis pirobebi

4.1 momsaxureba xorcieldeba mocemuli xarjTaRricxvis mixedviT.
4.2 momsaxurebis gawevis vadebSi cvlilebebis Setana dauSvebelia meore mxaresTan
SeTanxmebis gareSe.
4.3
xarjTaRricxviT
anazRaurdeba.

gauTvaliswinebeli

momsaxureba

Semsyidvelis

mier

ar

4.4 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis miwodeba unda moxdes 2015wlis ------- seqtembridan ---------- seqtembris CaTvliT
5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi

5.1 Sesyidvis obieqti CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis aqtis gaformebis
Semdeg, rac gacemuli iqneba Semsyidveli organizaciis xelmZRvanelis mier Seqmnili
samuSao jgufis mier xelmowerili Sesabamisi aqtis safuZvelze.
6. angariSsworeba

6.1 angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba gadaricxviT;
6.2
winaswar angariSsworeba (saavanso)
wardgenis pirobebSi 30%-is odenobiT.

daiSveba

sabanko

7. angariSsworebis valuta

7.1 angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi

/

sadazRveo

garantiis

8.xelSekrulebis saxarJTaRricxvo Rirebuleba

8.1 xelSekrulebis saxarjTaRricxvo Rirebuleba Seadgens ----------(-------) lars.
9.xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana

9.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba, orive mxaris
mier xelmowerili werilobiTi Sesworebis garda.
9.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia
werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
9.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
SemsyidvelisaTvis pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa, 398-e muxliT gaTvaliswinebuli
garemoebis dadgomis SemTxvevaSi, xelSekrulebis jamuri Rirebulebis gazrda
dauSvebelia xelSekrulebis Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT.
9.4 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis
danarTis saxiT da warmoadgens mis ganuyofel nawils.
10. uflebebis gadacema

10.1 mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc mTlianad
da arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli Tavisi
valdebulebebi.
11.xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba

11.1 Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime xelSemSlel
garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis Sesruleba, am mxarem werilobiT
unda acnobos amis Sesaxeb meore mxares. Setyobinebis mimRebma mxarem rac SeiZleba
mokle vadaSi unda acnobos Tavisi gadawyvetileba meore mxares, miRebuli aRniSnul
garemoebebTan dakavSirebiT.
11.2 im SemTxvevaSi Tu mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis
vadis gagrZelebis Taobaze, es gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi
cvlilebebis Setanis gziT.
12. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba

12.1 fors-maJoruli pirobebis garda mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis
Seusruleblobisa an/da dagvianebiT Sesrulebis SemTxvevaSi gamoiyeneba sajarimo
sanqciebi: xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadebis gacdenis
SemTxvevaSi yovel dagvianebul dRisaTvis mimwodebels ekisreba pirgasamtexlo
xelSekrulebis Rirebulebis 0,5 procenti. 12.2 sajarimo sanqciebis gadaxda ar
aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis Sesrulebisagan.

13. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo

13.1 Semsyidvels SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba,
mimwodeblisagan valdebulebebis Seusruleblobis gamo, werilobiTi Setyobinebis
Semdeg:
13.2 Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli an Semsyidvelis
gagrZelebul vadebSi ar SeuZlia Seasrulos samuSao an misi nawili;
13.3. Tu mimwodebels ar
romelime valdebuleba.

SeuZlia

Seasrulos

xelSekrulebiT

13.4. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis
mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.

Sewyveta

mier

gaTvaliswinebuli,

ar

aTavisuflebs

13.5. Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb
agreTve:
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi
ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi
g) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi;
14.fors-maJori

14.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas Tu xelSekrulebis
Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli
garemoebis Sedegi.
14.2 fors-maJoruli garemoebebi SeiZleba gamowveuli iqnes omiT an stiqiuri
movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT,
sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
14.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem,
romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyonebliv unda
gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi
mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisgan
werilobiT
pasuxs,
igi
Tavisi
Sexedulebebisamebr
,
mizanSewonilobisa
da
SesaZleblobebisda mixedviT agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
Sesrulebas da cdilobs gamonaxos iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic
damoukidebeli iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
15.sadao sakiTxebis gadawyveta

15.1 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa molaparakebis gziT
moagvaron uTanxmoeba.

15.2 Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30(ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi mxareebi ver
SeZleben sadao sakiTxebis mogvarebas maSin maT ufleba aqvT dadgenili wesis mixedviT
mimarTon sasamarTlos.
16. gamoyenebuli samarTali

16.1
xelSekruleba
dadebulia
intenpretireba ganxorcieldeba
Sesabamisad.

saqarTvelos
kanonmdeblobis
Sesabamisad
da
saqarTvelos kanonebiT gansazRvruli normebis

17. Setyobineba

17.1 nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis
Sesabamisad,
ugzavnis meore mxares, gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis an faqsis saxiT,
originalis Semdgomi warmodgeniT, xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris
misamarTze.
17.2 Setyobineba ZalaSi Sedis adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
18. gadasaxadebi da dabegvra

18.1 miwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili gadasaxadis,
mosakreblis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze.

rekvizitebi
Semsyidveli:

mimwodebeli:

-------------------------

------------------------

დანართი #1

1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის dasaxeleba da კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

-----------------------------------(xelis mowera)

b.a.

დანართი #2
ონის ებრაელთა სინაგოგის 120 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიების პროექტი
(ხარჯთაღრიცხვა)
N

1

2

3

4

5
6
10
11
12
13

საქონლის დასახელება

ერთ.
ფასი(ლარი)

სრული ღირებულება
(ლარი)

2 ცალი
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ცალი

20

დიდი(0.80X0.60)

10 ცალი

განზომილება

რაოდენობა

ა) საქართველოს დროშა

დიდი(1,30X0.90)

10 ცალი

ბ) ისრაელის დროშა

დიდი(1,30X0.90)

10 ცალი

გ) ბანერები
ადგილობრივი მხატვრების
გამოფენა
სინაგოგის ეზოში
ადგილობრივი პოეტების და
მწერლების წიგნების
გამოფენა-გაყიდვა

დიდი(1.0X5.0)

კულტურის ცენტრის ფოიეში
ებრაელთა ცხოვრების
ფოტომასალის გამოფენა
არსებული ფოტომასალის
ჩარჩოში ჩასმა

სინაგოგის ეზოს, ბააზოვის
ქუჩის და ონის
შემოსასვლელის გაფორმება
დროშებით და ბანერებით

აფიშა
ჟურნალის გამოშვება
მოსაწვევებით

X

X

250 ცალი
80 კაცი
6 კაცი (2
დღე)

ბანკეტი
სასტუმროს ხარჯი
ტრანსპორტის ხარჯი %
გაუთვალისწინებელი ხარჯი %
ჯამი
ზედნადები ხარჯი %
ჯამი
გაგმიური დაგროვება %
ჯამი

ლიტრი

ხელის მოწერა: ------------------------

ბ.ა

