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ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში –

1.
1.1

სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ და

„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული

ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
ელექტრონულ

1.2
ინფორმაცია

წარმოდგენილ

ტენდერთან
უნდა

დაკავშირებული

იქნეს

ორიგინალის

ყველა
სახით

დოკუმენტი
(ასლის

ან/და

შემთხვევაში

ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის
უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.
1.3
დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო
კომისია.
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში –

1.4
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 რწმუნებულობა).
1.5

სატენდერო პროცედურების განხორციელების ეტაპზე სუბკონტრაქტორ(ებ)ის

არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
ატვირთული უნდა იქნას პრეტენდენტსა და სუბკონტრაქტორ(ებ)ს შორის გაფორმებული
ხელშეკრულებ(ები)ა.
1.6
მოცემულია

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და
სატენდერო
დოკუმენტაციაში,
რომელიც
ხელშეკრულების

პირობები
დადების

მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.7

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

3

2.

ტექნიკური დავალება
2.1 სატენდერო წინადადების ფასი:

2.1.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით გარდა დ.ღ.გ.-სა.
2.1.2
სატენდერო წინადადების ფასი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ
სისტემაში მითითებული უნდა იქნას დ.ღ.გ.-ს გარეშე (იმის მიუხედავად არის თუ არა პრეტენდენტი
დ.ღ.გ.-ს გადამხდელად რეგისტრირებული). იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი იქნება
დ.ღ.გ.-ს

გადამხდელი,

სატენდერო

წინადადების

ფასს

დაემატება

აღნიშნული

გადასახადი

და

ხელშეკრულება გაფორმდება სრულ თანხაზე.
2.1.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ
ლარებში.
2.2

ანგარიშსწორების პირობები:

2.2.1

ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.2.2

ანგარიშსწორება

ზედნადებისა

და

მოხდება

საგადასახადო

მიღება–ჩაბარების

ანგარიშ-ფაქტურის

აქტის

(არსებობის

გაფორმებიდან,

შემთხვევაში)

სასაქონლო

წარმოდგენიდან

არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.
წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.2.3

2.3 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები:
#

საქონლის დასახელება და ტექნიკური
მახასიათებლები

განზ.
ერთეული

რაოდენობა

CPV

მიწოდების ადგილი

1

ფოლადის ფურცლოვანა, სისქე - 3 მმ

მ2

380

44112000

2

ფოლადის მილ-კვადრატი 40x40x2 მმ (6
მეტრიანი)

გრძ.მ

2502

44112000

3

ფოლადის მილ-კვადრატი 100x100x2.5 მმ (6
მეტრიანი)

გრძ.მ

252

44112000

დაბა გუდაური,
შემსყიდველის
მითითებული
მისამართი
დაბა ბაკურიანი,
შემსყიდველის
მითითებული
მისამართი
დაბა ბაკურიანი,
შემსყიდველის
მითითებული
მისამართი

მიწოდების პირობები და ვადები:
აღნიშნული

2.3.1

საქონლის

ტრანსპორტირება

(დატვირთვა-გადმოტვირთვით

და

დასაწყობებით) უნდა უზრუნველყოს მიმწოდებელმა საკუთარი სახსრებით.
მიწოდების

2.3.2

ვადა:

ხელშეკრულების

ძალაში

შესვლიდან

არაუმეტეს

10

(ათი)

კალენდარული დღე.
მიწოდების

2.3.3

ადგილი:

დაბა

ბაკურიანი

და

დაბა

გუდაური,

შემსყიდველის

მიერ

მითითებულ მისამართები.
მოსაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და ახალი (არ უნდა იყოს

2.3.4

ექსპლუატაციაში ნამყოფი).
საქონლის

2.3.5

გადმოცემის

დროს

აღმოჩენილი

წუნის

შემთხვევაში

მიმწოდებელი

ვალდებულია შეცვალოს აღნიშნული საქონელი.
შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე
პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის
ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, მიმწოდებელი ვალდებულია დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობა

ან/და

ამ

ფასად

ტენდერით

გათვალისწინებული

ვალდებულების

შესრულების

შესაძლებლობა. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით,
შესყიდვის

ობიექტის

ხელშეკრულებით,

მიწოდებასთან

ანგარიშფაქტურით

დაკავშირებით

(ინვოისით),

პრეტენდენტის

რომელიც

ადასტურებს

მიერ

გაფორმებული

პრეტენდენტის

დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.
4

მიერ

2.5 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
ა) ფასების ცხრილი დანართი #1–ის მიხედვით.
ბ) რეკვიზიტები დანართი #2–ის მიხედვით.

გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია დ.ღ.გ.-ს გადამხდელად ან არგადამხდელად
რეგისტრაციის შესახებ ცნობა ატვირთოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო კომისიის
მოთხოვნის შესაბამისად, ტენდერზე სტატუსის ,,მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება“-ს მინიჭების
შემდეგ, ასევე ცნობის გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს ზემოაღნიშნული სტატუსის მინიჭების
თარიღს. აღნიშნული დოკუმენტის მითითებულ ვადაში და პირობების შესაბამისად წარმოუდგენლობა
გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების მე–13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე.
g)

3.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:

კონსტანტინე მეტონიძე ტელ: +995 591 80 50 65; +995 555 139 109

5

დანართი N1
ფასების ცხრილი
პრეტენდენტის დასახელება____________________________

#

საქონლის დასახელება

განზ.
ერთეული

რაოდ.

1

ფოლადის ფურცლოვანა, სისქე - 3 მმ

მ2

380

2

ფოლადის მილ-კვადრატი 40x40x2
მმ (6 მეტრიანი)

გრძ.მ

2502

3

ფოლადის მილ-კვადრატი
100x100x2.5 მმ (6 მეტრიანი)

გრძ.მ

252

მიწოდების
ადგილი

მწარმოებელი
ქვეყანა და
კომპანია

დაბა გუდაური,
შემსყიდველის
მითითებული
მისამართი
დაბა ბაკურიანი,
შემსყიდველის
მითითებული
მისამართი
დაბა ბაკურიანი,
შემსყიდველის
მითითებული
მისამართი

ჯამი

ხელმოწერა

ბ.ა.

6

–––––––––––––––––––––––––

ერთ.
ღირებუ
ლება

სულ

დანართი #2
1.

რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
*ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
პრეტენდენტის

ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:
ბანკის დასახელება და კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
საიდენტიფიკაციო კოდი:

ხელმოწერა

–––––––––––––––––––––––––
ბ.ა.

*თუ პრეტენდენტი ფიზიკური პირია უნდა მიეთითოს პირადობის მოწმობის ან პასპორტის მიხედვით პირადი
ნომერი.
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დანართი N3

8

პროექტი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად გამარჯვებულ
პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული
პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული
ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N
(გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი # SPA----------)
წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2016 წლის --------------- ქ. თბილისი.
ერთი მხრივ, შ.პ.ს. ,,მთის კურორტების განვითარების კომპანია”, შემდგომში „შემსყიდველი“,
წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის ირაკლი ჭირაქაძის სახით და მეორე მხრივ, ------------,
შემდგომში „მიმწოდებელი“,

წარმოდგენილი ------------------ სახით ვდებთ ხელშეკრულებას

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, შემდეგზე:
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
1.1.

„ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში _ „ხელშეკრულება“) _

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2.
„ხელშეკრულების ღირებულება“ _ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს
შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და
ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
1.3.

„დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5.
„მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების
ფარგლებში.
1.6.

„საქონელი“–ხელშეკრულების

მე-2

მუხლით

გათვალისწინებული

ხელშეკრულების

საგანი.
1.7 „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც
დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1

სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალის შესყიდვა დანართის (ფასების ცხრილი) და

ტექნიკური დავალების შესაბამისად.
2.1.1 CPV-44100000
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა: --------- ლარი.
3.1.1 ერთეულის ღირებულება განსაზღვრულია დანართით (ფასების ცხრილი).
3.2

ხელშეკრულების

ღირებულება

შეიცავს

მიმწოდებლის

ყველა

ხარჯებსა

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ გადასახადებს, დაკავშირებულს

და

საქონლის

მიწოდებასთან და შემსყიდველის საკუთრებაში გადაცემასთან.
4.
4.1

მხარეთა უფლება–მოვალეობები

მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) შემსყიდველს მიაწოდოს სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალის დანართის (ფასების
ცხრილი) და ტექნიკური დავალების შესაბამისად.
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ბ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს საქონლის მიწოდება (დატვირთვა-გადმოტვირთვით და
დასაწყობებით) დაბა ბაკურიანსა და დაბა გუდაურში, შემსყიდველის მიერ მითითებულ
მისამართებზე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის
ვადაში.
4.2

მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
ა) შემსყიდველს მოსთხოვოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

4.3

შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების

დაცვით მიწოდებული საქონელის ღირებულების ანაზღაურება.
4.4

შემსყიდველი უფლებამოსილია:
ა) მიმწოდებლისგან მოითხოვოს საქონელის მიწოდება წინამდებარე ხელშეკრულებით

გათვალისწინებულ დროსა და ადგილას;
ბ) შეამოწმოს საქონლის ხარისხი და თუ აღმოჩნდება უხარისხო (წუნდებული) საქონელი
მიმწოდებელი ვალდებულია შეცვალოს აღნიშნული საქონელი.
გ) მონიტორინგის შედეგად მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მისცეს მას მითითება ვალდებულებების
დარღვევის გამოსწორების
დაფინანსება.

შესახებ

ან

შეწყვიტოს

(არ

განახორციელოს)

მიმწოდებლის

5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
5.1

საქონლის მიწოდების ანაზღაურება განხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3

პუნქტით

გათვალისწინებული

დოკუმენტაციის

წარმოდგენიდან
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სამუშაო

დღის

განმავლობაში.
5.2

ანგარიშსწორების ვალუტა: ლარი;

5.3

ანგარიშსწორების ფორმა: უნაღდო.
6. მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის გადაცემის დადასტურების
მიზნით, შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
6.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება–ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილება ენიჭება
მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსს ზურაბ ენჯიბაძეს ან მატერიალურ-ტექნიკური
სამსახურის რეგიონული მიმართულების მენეჯერს დიმიტრი გალოგრეს.
6.3 საქონლის მიწოდების დადასტურების მიზნით შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ
ხელმოწერილ

მიღება-ჩაბარების

აქტთან

ერთად

სავალდებულოა

საგადასახადო

ანგარიშფაქტურისა და სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენა.
7. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა
7.1

საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს

შემსყიდველის

მიერ

მითითებულ

მისამართებზე,

დაბა ბაკურიანსა და დაბა გუდაურში
ხელშეკრულების

არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.
7.2
საქონლის
მიწოდება
უნდა
განხორციელდეს

სატენდერო

ძალაში

შესვლიდან

დოკუმენტაციით

გათვალისიწინებული პირობების შესაბამისად.
8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება
8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს
მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი ზურაბ ენჯიბაძე.
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8.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების,
აგრეთვე მიწოდებული საქონლის ხარისხის კონტროლს.
8.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების
ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
9.1

მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ

ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები
პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არსებითად
დარღვევისათვის ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
9.2

ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების

შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში
გამოიყენება სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია
წინამდებარე ხელშეკრულებით.
9.3

მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად

შესრულების

შემთხვევაში

შემსყიდველი

უფლებამოსილია

დააკისროს

მიმწოდებელს

პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ის ოდენობით.
9.4
არაჯეროვნად შესრულებას წარმოადგენს უხარისხო საქონლის მიწოდება. ამასთან,
არაჯეროვნად გაწეულად მიიჩნევა ნებისმიერი ვალდებულების შეუსრულებლობა, რომელიც
ნაკისრი აქვს მიმწოდებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით, გარდა 9.5 პუნქტით განსაზღვრული
შემთხვევისა.
9.5

მიმწოდებლის მიერ დაგვიანებით შესრულებას წარმოადგენს საქონლის მიწოდების

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიწოდების ვადის დარღვევა, რისთვისაც
შემსყიდველი

უფლებამოსილია

დააკისროს

მიმწოდებელს

პირგასამტეხლო

ვადაგადაცილებულ დღეზე დროულად მიუწოდებელი საქონლის

ყოველ

ღირებულების 0,1%-ის

ოდენობით.
10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ
წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების
პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით
გათვალისწინებული

შემთხვევებისა.

ხელშეკრულების

პირობების

გადასინჯვა

ხდება

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
10.3 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე.
11. დაუძლეველი ძალა
11.1

მხარეები

თავისუფლდებიან

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

ვალდებულებების

შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია
დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია
აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი
ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს
მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი
მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;
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11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის
მოქმედების დასრულებისთანავე.
12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
12.1ხელშეკრულების

მოქმედების

პერიოდში

წამოჭრილი

ყველა

დავა

გადაიჭრება

ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად
მხარეები

უფლებამოსილნი

არიან

მიმართონ

სასამართლოს

საქართველოს

მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.
13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის -------------------------------------------------------.
14. მხარეთა ხელმოწერები

შემყიდველი:

მიმწოდებელი:

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

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