Zmluva o dielo
č. R_7212014
uzavretá na zák/ade § 536 a nas/. Obchodného zákonníka

Čl.l.
Zmluvné strany
Zhotovitel
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
041 18 Košice, Čs. armády 20
Adresa:
lng. Stanis/av Blaško, riadite ľ
Zastúpený:
/ng. Judita Havasiová, vedúca ekonomického odde ĺenia
Pre siyk vo veci:
0551720 33 1 1; 0551720 33 99
Te/., fax:
00162957
i ČO:
SK2020762480
/ Č DPH:
Štátna pokĺadnica
Bankové spojenie:
SK57 8180 0000 0070 001 74387
Čisio účtu /BAN:
-

Objednávatel
Divadlo Andreja Bagara
Adresa:
Zastúpený.
Pre siyk vo veci:
Tei.; fax:
iČO:
/Č DPH:
Bankové spojenie:
Čísio účtu IBAN:
-

v Nitre
949 74 Nitra, Svätop ĺukovo námestie 4
Ján Greššo, riadite ľ
Peter Švec
00164895
5K2021246623
Štátna pok/adnica
SKI2 8180 0000 0070 00310609
Čl. 11.
Predmet zmluv

2.1.

Predmetom zm/uvy je právo objednávate ľa používať aktuáine verzie apiika čného programového vybavenia vytvoreného v
organizácii /VeS (da/ej /en APV /VeS) v sú/ade so zásadami a iicen čnými podmienkami /egáineho používania SW produktov
/VeS pr!/o,,a (x.2), konkréir,e na.
Počet inštaiácií
1

APV IVeS, typ iicencie, čísio iic.
Personalistika a mzdy - WINPAM, ML, 2082
2.2.

2.3.

Súčasťou predmetu pinenia zmiuvy je záväzok zhotovite ľa poskytova ť objednávateľovi ročnú podporu na predmetné APV IVeS
v rozsahu s/užieb štandardnej technickej podpory k APV iVeS (daiej ien STP) - product suppon a software updates,
vymedzených v priiohe č.2 tejto zm/uvy. Siužby STP poskytuje zhotovite ľ objednávateľovi od účinnosti zmiuvy po dátum obnovenia
siužieb STP v nas ĺedujúcom roku, kedy je možné tieto siužby opätovne obnovi ť v súiade s p/atnými zásadami a iicen čnými
podmienkami.
V prípade ak predmetom zmiuvy je prvotné nadobudnutie /icen čného oprávnenia k APV /VeS, predmetom pinenia zmiuvy je aj
poskytnutie registra čného kľúča, iicenčného súboru a inštaia čného média s použivate ľskou dokumentáciou v e/ektronickej forme.
Čl. 111.
Cena diela a späsob fakturácie

3.1.

Cena dieia je stanovená dohodou zm ĺuvných strán, v sú/ade so zákonom NR SR č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskoršich
predpisov a predstavuje sumu 1 19,49,- € bez DPH, ktorá vychádza z aktuálneho cenníka APV IVeS na zákiade kaiku/ácie,
uvedenej v príiohe č. 1 tejto zmiuvy. K cene sa pripo číta DPH podľa piatných predpisov.
V cene sú zahmuté všetky nákiady, súvisiace s p ĺnením predmetu zmiuvy po dobu 12 mesiacov t. j. nákiady na.•
• bežnú údržbu APV v súlade s ĺegisiatívou a s ňou spojenú konzu/ta čnú činnosť
• ostatné priame a režijné nák ĺady súvisiace so zabezpečovaním siužieb STP (poštovné, teiefán a ďaišie nákiady, súvísiace
s distribúciou nových verzií APV).

3.2.

3.3.
3.4.

Objednávateľ uhradí dohodnutú čiastku podľa bodu 3. 1 tejto zm/uvy vjednej spiátke resp. viace,ých spiátkach (pod ľa bodu 3.3) na
zákiade záiohovej faktúry najneskár do 14 dní odo d ňa jej vystavenia. Po úhrade záiohovej faktúry vystaví zhotovite ľ pre
objednávateľa faktúru v zákonnej iehote.
Počas pĺatnosti zm/uvy má objednávate ľ právo na nadobudnutie iicenčného oprávnenia aj pre každé dalšie APV IVeS po uhradení
ročného popĺatku za siužby STP vo výške 30 % aktuáinej ceny prisiušného APV.
Popiatok za siužby STP na každý ďaiši rok predstavuje 30 % z aktuáinej ceny APV v čase ich obnovenia.
Či. lV.
Povinnosti zhotoviteľa

4. 1.

Zhofoviteľje povinný udržiava ť dieĺo optima/izované, funkčné v zmysie piatnej /egislatívy a upravova ť ho v dásiedku iegisiatívnych
zmien, pripomienok používate ľov, ako aj zmien v obiasti informa čných technoiágií.

Zm/uva o die/o

/VeS Košice
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Prispäsobovat APV legis/ativnym zmenám najneskär ku d ňu ich platnosti (za predpokladu, že boli zverejnené aspo ň 14
kalendámych dn ĺ pred ich účinnosťou) resp. k termínu predk/adania požadovaných výstupov z APV (pri /egislatívnych zmenách
väčšieho rozsahu).
V rámci dohodnutej ceny vykonáva ť bežnú údržbu prevádzkovaného APV, t. j. odstra ňovať všetky odchýlky APV od špeciflkácie
zadanej objednávateľom alebo popísaných činností v použivateľskej dokumentácii. Doba na odstránenie reklamovaných chýb
v APVje najviac 14 dní od nah/ásenia objednávate ľom.
Posúdiť a po dohode zmluvných strán realizova ť dalšie pripomienky a požiadavky, ktoré vyplynú z prevádzky a z praktického
používania predmetného APV.
Priebežne a v dohodnutých termínoch do doby platnosti poskytovania služieb STP zasiela ť objednávateľovi bezplatne nové verzie
predmetného APV a všetky zmeny dokumentácie s tým súvisiace a prerokúva ť s nim prípadné pripomienky a reklamácie.
Umožniť užívateľom APV registráciu na portáli Ť VeS Košice (w.ives.sk ) s cieľom využĺvania služieb poskytovaných zhotovite ľom
prostredníclvom tohto portálu.
Nadštandardné služby STP (metodicko-konzulta čné školenia u používate ľa, asisten čná technická pomoc, konverzie, ...) na
základe požiadavky objednávate ľa poskytovať za úhradu podľa platného cenníka IVeS resp. prostredníctvom služieb setvisných
partnerov ĺ VeS, ktotých kontaktné údaje budú zverejňované na portáli IVeS v časti ,,Se,visní parineri.
Poskytovat používate ľom APV lVeS telefonické konzultácie (hot-line) v pracovných d ňoch v čase od 8.00 hod do 16.00 hod na
telefánnom čísle 0551720 33 11 (úpiný zoznam kontaktných telefánnych čísielje uvedený na portá ĺi IVeS).
Či. v.

Povinnosti objednávateia

5. 1.
5.2.

Objednávate ľje povinný predmet zmluvy prevzia ť a uhradit dohodnutú cenu za dielo (pod ľa článku 111. bod 3. 1 a 3.2).
Objednávate ľje povinný dodržiava ť Zásady a licen čné podmienkylegálneho používania SWproduktov IVeS uvedené vprí/ohe č.2
tejto zmluvy.
Či. vi.

Záruky

6.1.

Zhotoviteľ počas platnosti zmluvy sa zaväzuje:
• garantova ť funkčnosť APV po dobu platnosti zmluvy, odstra ňova ť pripadné závady v odovzdanom APV,
• po odstránení zistených chýb a otestovaní funk čnosti upraveného APV zasiela ť používateľom nové verzie APV, s opisom
vykonaných zmien,
• zabezpe čiť aby zasielané nové verzie APV vykonávali v dobe odovzdania správne všetky funkcie popísané v dokumentácii,
• informovať objednávateľa o stave dodaného APV a prĺpadných zistených závažných chybách.
Či. vii.

Piatnost zmena. zrušenie zmlu

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Zmluva sa uzalvára na dobu neurčitú, nadobúda platnost dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a ú činnost dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia pod ľa platných predpisov.
Objednávateľ uhradením dohodnutej ceny za dielo získava od zhotovite ľa právo na využívanie služieb STP pre APV uvedené
v Čl. /l. bodu 2. 1. zmluvy. Dátum obnovy služieb STPje dohodnutý ku d ňu 30.09. v bežnom roku a platí aj pre prípadné dalšie
nákupy APV lVeS.
Uplynutím doby poskytovania služieb STP (spravidla po 12 mesiacoch) je možné tieto služby obnovi ť na dalších 12 mesiacov.
Prejavom väle objednávate ľa, aby zhotoviteľ pokračoval v dalšom poskytovaní služieb STP bude uhradenie zálohovej faktú,y vo
výške 30 % z aktuálnej cenníkovej ceny príslušného APV IVeS, ktorú k dátumu obnovenia služieb STP zašle zhotovite ľ
objednávateľovi. Po úhrade zálohovej faktúry vystaví zhotovite ľ pre objednávate ľa faktúw v zákonnej lehote.
Na základe úhrady poplatku za služby STP pre aktualizovaný zoznam APV IVeS (čiastočná úhrada) bude uzavretá nová zmluva,
ktorá nové skutočnosti zohľadní.
Ak objednávate ľ neuhradí zaslanú zálohovú faktúw v lehote jej splatnosti, nasledujúcim kalendámym d ňom däjde k zwšeniu
platnosti a účinnosti zmluvy.
K zwšeniu zmluvy däjde aj písomným oznámenim objednávate ľa k stanovenému terminu. V takomto prípade objednávate ľ nemá
právo na vrátenie prípadnej alikvotnej čiastky ceny diela za predmet zmluvy.
Zhotoviteľ mäže vypoveda ť zmluvu:
• s jednomesačnou výpovednou lehotou v prípade powšenia povinnosti objednávate ľa uvedených v bode 5.2. tejto zmluvy,
• so 6 mesa čnou výpovednou lehotou bez uvedenia dävodu.
Či. viii.

Ochrana údajov
8.1.

8.2.

Pokiaľ objednávateľ vo svojich informa čných systémoch spracúva prostredníctvom APV /VeS osobné údaje, je v zmysle § 6
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tzv. prevádzkovate ľom, ktotý zodpovedá za bezpe čnosť osobných údajov
(§ 19 zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poskytnutia údajov z informa čných systémov prevádzkovaných objednávate ľom za účelom
zistenia chyby v APV, resp. v sprístupnenej databáze, bude s nimi naklada ť iba poučená oprávnená osoba zhotovite ľa a to
postupmi def1novanými v bezpe čnostnom projekte zhotovite ľa. Zhotoviteľ a jeho oprávnené osoby zachovajú ml čanlivosť
o osobných a iných údajoch objednávateľa, s ktotými prídu do stýku.

IVeS Košice

Zmluva o dielo
Či. lx.

Všeobecné a záverečné usfanovenia
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvyje prĺloha Č. 1 Cenová kalkulácia a zoznam používaného APV IVeS a pr ĺloha Č. 2 Zásady
a licenčné podmienky legálneho používania Swproduktov IVeS.
Zmeny, dopinky k tejto zmluve, okrem prípadov uvedených v Či. Vii. bod 7.5., musia byť vyhotovené písomne a podp ĺsané oboma
zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súiade so zákonom Č.546ľ2010 Z.z., ktorým sa dopíňa zákon Č.4011964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop ĺňajú niektoré zákony.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v pinom rozsahu podĺa platných predpisov.
Na túto zmluvu sa v prĺpadoch, ktoré neňeši, v pinom rozsahu vzťahuje Obchodný zákonn ĺk.
Zmluvaje predložená v dvoch rovnopisoch, z ktorých pojednom obdrží každá zmluvná strana.
-

V Nitre, dňa ,

.

riaditeľ

2 c.

.

-

Vkošiciach, dňa.

.

lng. Stanisiav Blaško
ňaditeľ IVeS

,14

/VeS Košice

Zm/uva o dielo
Príloha Č . 1

Cenová kaikulácia a zoznam používaného APV IVeS
A. Licen č né oprávnenia k APV IVeS / Nákup nových licencií APV ľ/eS
Názov APV

WINPAM

Typ
licencie

Po č et inštaiácii
APV

Jednotková cena
bez DPH

Celkom bez DPH

ML

1

398,32

0.00

!

Spolu

0,00

A. Cena bez DPH

0,00

Poznámka
NL

B. Služby technickej podpory (STP) k APV IVeS
Názov APV

WINPAM

Typ
licencie

Po č et inštalácii
APV

Jednotková cena
bez DPH

Celkom bez DPH

ML

1

119,49

119,49

Poznámka

Spolu

119,49

B. Cena bez DPH

119,49

C. Sumariza č ná tabulka ku cenovej kalkulácii
Položka

€ bez DPH

DPH 20 %

€ s DPH
0,00
143,39

A. Nákup nových licencií
B. Služby technickej podpory (STP)

0,00
119,49

0,00
2390

SPOLU k úhrade

119,49

23,90

Vysvetlivky:

NL - nákup l ĺcencle (poplatok za STP je sú časťou ceny za licenciu)
Typ licencie:
SL - SINGLE licencia
ML - MULTI licencia

1

143,39

NL

PrUoha č.2

Zásady a licen čné podmienky
legálneho použĺ vania S W produktov IVeS
Legálne použivanie SW produktov IVeS, aplika č ného programového vybavenia, vytvoreného
v organizácii /VeS (dalej /en ,,APV IVeS), sa riadi Autorským zákonom a týmito zásadami a licen čnými
podmienkami.•
1. Pri preukazovaní legá/nosti používania APV /VeS u prevádzkovatelov a používate/ov APV IVeS ( ďa/ej
/en .,zákazníkov) sú akcepfované nasledovné doklady.
1. 1. Plafná zmluva o dielo, uzavretá medzi zhofovitelom (/VeS) a objednávatelom (zákazníkom), kforá
rieši právo používania aktuá/nych verzií konkrétneho APV /VeS (zoznam APV IVeS je uvedený na
portá/i www,ives.sk v Časti ,,Ap/ika čné programové vybavenie).
1.2. Mu/ti-/icen čná zmluva, u kforej objednávate/ nakupuje /icencie resp. objednáva služby štandardnej
fechnickej podpory k APV /VeS ( ďalej /en .,služby STP) pre viacero používate/ov (zvy čajne
podriadené organizácie, ktorých je zriadovate/om). Príloha takejto zm/uvy obsahuje limitovaný
počef prevádzkovaných kápií a fyzické miesta (adresy) inštalácií konkrétneho APV lVeS
u koncových používatelov.
1.3. Uhradená faktúra na kúpu licencií resp. na úhradu služieb STP ku konkrétnemu APV lVeS
1.4. Vyh/ásenie organizácie /VeS o právach na používanie APV /VeS v súlade s týmito zásadami
a licen Čnými podmienkami.
2. Z používafe/ského h/adiska rozoznávame 2 typy /icencií k APV /VeS.
2.1. SINGLE-LICENCIA (SL) - dovoluje používat jednu k6piu konkrétneho APV /VeS na jednom
poč íta či zákazníka.
2.2. MULTI-LICENCIA (ML) - umožň uje zakúpený SWprodukf /VeS prevádzkovat ujedného zákazníka
na viacerých počítačoch (ich po čef m62e byt limitovaný resp. neobmedzený, pod/a typu mu/tilicencie APV a je uvedený v aktuá/nom cenníku APV /VeS). Rozhodujúcou skuto čnosťou pri mu/tilicencii je právo prevádzkovate/a používat APV na viacerých po číta čoch bez oh/adu na to, Či dané
APV /VeS je inšta/ované iba raz na server zákazníka (využívané viacerými klientskymi stanicami)
a/ebo je inštalované na viacerých klientskych po čítačoch zákazníka (v rámci jednej prevádzky)
osobifne.
3. Súčastou /icen čného oprávnenia pre prevádzkovate/a APV IVeS je aj inštala čné médium s aktuálnou
verziou a používate/skou dokumentáciou predmetného APV IVeS a právo na služby STP, poskytované
organizáciou lVeS odo d ň a získania /icencie do konca kalendárneho roka resp. do zm/uvne
dohodnufého dátumu ich obnovenia v nasledujúcom roku. Používatel má právo prevádzkovat všetky
nižšie verzie (prípadne DOS verzie) predmetného APV lVeS a využívat k nemu odpovedajúce s/užby
S TP.
4. Cena licencie, t.j. právo na používanie APV IVeS na dobu neur čifú, zah ŕň a v sebe aj pop/atok za
poskyfovanie služieb STP k APV lVeS organizáciou /VeS do konca kalendárneho roka, v ktorom tieto
práva bo/i nadobudnuté resp. do zm/uvne dohodnutého dátumu ich obnovenia (spravid/a na 12
mesiacov). Aktuálny cenník APV /VeS je platný na prís/ušný ka/endárny rok a je zverejnený na portá/i
lVeS. /VeS si vyhradzuje právo prípadnej úpravy ceny vždy sú činnostbu od 1.1. nasledujúceho
kalendárneho roka.
5. Poplatky spojené s poskytovaním s/užieb STP k APV IVeS sa hradia na ur čité časové obdobie (spravid/a
jeden rok). P0 up/ynutí dohodnutého časového obdobia v prípade potvrdenia záujmu objednávatel
(uhradením vystavenej zá/ohovej faktúry) sa poskytovanie s/užieb STP každoro čne obnovuje. Cena za
s/užby STP na obdobie 12 mesiacov predstavuje 30 % z aktuá/nej ceny príslušného APV IVeS v danom
roku. Vprípade neuhradenia pop/afku za s/užby STP na konkrétny SW produkt /VeS v dohodnutom
termíne obnovenia týchto služieb je zákazník vyradený z evidencie registrovaných zákazníkov /VeS.
Takýto zákazník v nasledovnom kalendárnom roku m6že tieto s/užby opätovne obnovit len po ich
úhrade za predchádzajúci rok.
6. Zm/uvne dohodnutý dátum obnovenia s/užieb STP je zmluvnými stranami akceptovaný jeden konkrétny
dátum v roku, ku ktorému je možné zrušit resp. obnovit s/užby STP na prevádzkované APV IVeS.
Uhradením ro čného pop/atku má zákazník právo na služby STP k APV /VeS na príslušný ka/endárny rok
resp. v dohodnutom časovom interva/e spravid/a 12 mesiacov.
7. S/užby STP k APV IVeS zah ŕňajú.
7. 1. Product support - technický, systémový a ap/ika čný hot-line, súvisiaci s prevádzkou a používaním
APV /VeS, ktorýje rea/izovaný.
- v pracovných dň och v čase od 800 - 1600 na kontaktných te/efonických Čís/ach /VeS (aktuá/ny
zoznamje uvedený na portá/i /VeS - infernetovej adrese www.ives.sk )

Pr ĺ lc,ha Č .2

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

- on-/ine dostupné elektronické s/užby v sieti internet pre registrovaných prevádzkovate/ov a
používatelov APV /VeS prostredníctvom viacerých foriem elektronickej komunikácie cez
informa čný a komunika čný portál IVeS.
7.2. Software updates - právo získa ť servisné aktua/izácie podporovaných SW produktov IVeS resp.
nové (inovované) verzie po čas obdobia predp/atenej služby STP na príslušný rok. V rámci tejto
s/užby organizácia lVeSje povinná:
- zasiela ť bez pop/atku koncovým používatelom na dátových médiách nové verzie APV /VeS
(software updates) resp. po dohode s objednávate/om inovované verzie (software upgrades)
s popisom realizovaných zmien (aktua/izovanou dokumentáciou)
- sprístupniť informácie o chybách APV a umožni ť stiahnutie (download) opravných súborov
(patch-ov) z portálu IVeS všetkým registrovaným zákazníkom.
Právo pre používanie konkrétneho APV IVeS (licencia) nie je bez súhlasu zhotovíte ľa (organizácie IVeS)
prenositelné na iný právny subjekt s výnimkou vzniku nástupníckej organizácie, ktorá v pinom rozsahu
preberá všetky p Č vodné zm/uvné práva a povinnosti svojho predchodcu, ktorý zaniko/ výmazom
z obchodného registra resp. na základe rozhodnutia svojho zria ďovatela.
Organizácia IVeS po čas doby p/atnosti s/užieb STP sa zaväzuje:
9.1. udržiava ť APV v prevádzkovatelnom stave, s/edova ť legis/atívu predmetného APV a prisp Čsobovat
APV legislatívnym zmenám najnesk Čr ku dňu ich platnosti,
9.2. vykonávat bežnú údržbu dodaných programov, t.j. odstra ň ova ť všetky odchý/ky APV od popísaných
Činností v dokumentácii. Doba na odstránenie chýb je najviac 14 pracovných dní od nahlásenia
objednávatelom,
9.3. po odstránení chyby a otestovaní funk čnosti upraveného programového vybavenia odovzdat
používatelom novú verziu APV s popisom vykonaných zmien,
9.4. posúdiť a po dohode s používatelbm rea/izova ť dalšie požiadavky, ktoré vyplynú z praktického
používania systému.
PoužívatelAPV IVeS sa zaväzuje:
10. 1.nezasahova ť do prevzatého programového vybavenia a nevykonáva ť do používaných údajových
základní žiadne zmeny bez súh/asu zhotovite/a,
10.2.používa ť prevzaté APV /en na zariadeniach, pre ktoré bolo vytvorené,
10. 3. vyhotovova ť kČpie programového vybavenia /en pre svoje prevádzkové potreby,
10.4.neposkytova programové vybavenie, ani jeho Čast (v pČ vodnej a/ebo akejkolvek inej upravenej
podobe), jeho kČpie, ani dokumentáciu k nemu tretím osobám,
10. 5.použ!va ť APV /VeS /en pre vlastné potreby, zabezpe Čiť jeho autorskú ochranu tým, že v prípade
rozširovania informácie o APV (publika čná forma, prevádzkovanie a pod.) bude jednozna čne a
zretelne uvádza ť autora produktu.
Nutnou podmienkou pre komp/exné využívania s/užíeb STP pre jednotlivé APV IVeS je registrácia
zákazníkov na portáli IVeS, ktorej výsledkom je získanie oprávnenia pre pr!stup k informa Čným zdrojom
pub/ikovaným na portáli a možnos ť aktívnej komunikácie nad portálom (diskusné skupiny, download .... ).
Služby, súvisiace s prevádzkovaním a používaním APV IVeS nad rámec služieb STP t.j. asisten čné
služby technickej podpory u zákazníka napr. prvotná inštalácia konkrétneho APV /VeS, inšta/ácia
upgrade resp. update, systémové nastavenia, antivírová ochrana, ško/iaca a konzulta čná Činnost resp.
oprava poškodených databáz sú poskytované za úhradu na základe objednávky. Jednot/ivé požiadavky
zákazníkov sú realizované riešite ľskými kapacitami IVeS resp. prostredníctvom kapacít servisných
partnerov /VeS (ich kontaktné údaje sú zverejnené na portáli /VeS).
Prevádzkova ť APV IVeS bez zaškolenia používatelbv na prácu s APV IVeS sa nedoporu čuje.
Súčasťou ponúkaných služieb organizácie /VeS je aj školiaca Činnosť - organizovanie odborných
školení, kurzov a seminárov v po číta čových učebniach /VeS. Na portáli IVeS sú zverejň ované mesa čné
plány ško/ení, postup prihlasovania na jednot/ivé ško/enia a aktuálny cenník poskytovaných odborných
ško/ení na prácu s APV /VeS.
Používan!m (inštaláciou) APV IVeS dáva zákazník najavo svoj súh/as s týmito zásadami a licen čnými
podmíenkami legálneho použ!vania SW produktov /VeS. Zárove ň si je vedomý, že v prípade
neoprávneného prevádzkovania APV IVeS resp. jeho použ!vania v rozpore s týmito zásadami
a /icen čnými podmienkami je organizácia IVeS oprávnená zaháji ť súdnou cestou vymáhanie škody
a uš/ého zisku z toho plynúceho.
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