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UAB „KRANŲ TECHNIKA“ BENDROSIOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS

UAB „Kranų technika“, juridinio asmens kodas 304427262, buveinės adresas Senasis Ukmergės
kel. 4, Užubaliai, LT-14302 Vilnius (toliau – Kranų Technika arba Pirkėjas) visoms sudaromoms
sutartims bei teikiamiems užsakymams dėl prekių (toliau – Prekės) ir (ar) paslaugų (toliau –
Paslaugos) pirkimo (toliau – Užsakymas) taikomos šios UAB „Kranų technika“ bendrosios prekių
ir paslaugų pirkimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos), nebent šalys raštu aiškiai susitaria,
kad Bendrosios sąlygos ar jų dalis netaikomos Šalių sudarytai sutarčiai.
1.

PRITARIMAS NURODYTOMS SĄLYGOMS

1.1.

Pirkimo užsakymas pateikiamas raštu (el. paštu) ir yra laikomas šalių susitarimu.

1.2.

Tiekėjas įsipareigoja laikytis Užsakymo sąlygų, įskaitant ir šių Bendrųjų sąlygų, Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, jeigu Tiekėjas: (a) patvirtina
Užsakymą; (b) pradeda vykdyti užsakymą (teikti Paslaugas ar teikti Prekes); (c) gauna
apmokėjimą už Paslaugas ar Prekes.

1.3.

Bet kokie Užsakymo sąlygų, įskaitant ir šias Bendrąsias sąlygas, pakeitimai ir/ar papildymai
laikomi galiojančiais tik tuo atveju, kai šalys dėl to susitaria raštu.

2.

PREKIŲ PRISTATYMAS

2.1.

Tiekėjas pristato Prekes Kranų technika adresu Pramonės g. 8, Panevėžys LT-35100, jeigu
Užsakyme nenurodyta kita pristatymo vieta (toliau – Pristatymo vieta).

2.2.

Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti po vieną sąskaitos faktūros ir važtaraščio
originalą. Tiekėjas turi įsitikinti, kad perduoda Prekes Pirkėjo darbuotojui arba įgaliotam
asmeniui.

2.3.

Tiekėjas privalo informuoti Kranų technika apie kiekvieną Prekių išsiuntimą ir pateikti visą
informaciją, reikalingą krovinio buvimo vietos nustatymui. Kartu su kroviniu turi būti
pateikiami dokumentai su tiksliu krovinio aprašymu, iš kurių galima identifikuoti gabenamas
Prekes ir užsakymo numerį.

3.

KAINOS, MOKESČIAI IR APMOKESTINIMAS

3.1.

Užsakyme nurodyta suma laikoma galutine, į kurią yra įskaičiuotas Prekių pristatymas DAP
sąlygomis (Incoterms 2010) pristatymo vietoje, visi mokesčiai ir kiti apmokestinimai,
apskaičiuojami Užsakyme nurodyta valiuta, taip pat įtraukiami visi Tiekėjo mokesčiai,
gabenimo ir draudimo, pakavimo, žymėjimo ir vežimo išlaidos, nebent šalys raštu susitaria
kitaip. Visi taikytini mokesčiai ir apmokestinimas nurodomi išskiriant juos iš bendros sumos.

3.2.

Jeigu Šalys raštu (el. paštu) sulygsta dėl Paslaugų ar Prekių kainos, tokia Paslaugų ar
Prekių kaina galioja, jeigu Tiekėjas raštu neinformuoja Kranų technika apie Paslaugų ar
Prekių kainos pasikeitimą. Nauja Paslaugų ar Prekių kaina įsigalioja ne anksčiau nei po 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Kranų technika gauna rašytinį pranešimą
apie Paslaugų ar Prekių kainos pasikeitimą.
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3.3.

Kranų technika per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo patvirtinimo sumoka
Tiekėjui avansą, kuris sudaro 20 proc. Užsakymo kainos pagal Tiekėjo pateiktą išankstinę
sąskaitą. Likusią dalį, kuri sudaro 80 proc., Kranų technika apmoka Tiekėjui už tinkamai ir
kokybiškai suteiktas Paslaugas ar pristatytas Prekes per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių
dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo Kranų technika dienos.

4.

GABENIMAS

4.1.

Jeigu Prekės perduodamos anksčiau nei Užsakyme numatyta pristatymo data, ir/ar
nesilaikant krovinio gabenimo sąlygų, Kranų technika turi teisę sugrąžinti Prekes siuntėjui
arba priimti ir sandėliuoti Tiekėjo sąskaita, su teise išskaičiuoti patirtas išlaidas iš turimų
mokėti Tiekėjui sumų.

4.2.

Netinkamo pristatymo atveju ar Tiekėjui nesilaikant gabenimo instrukcijų, Kranų technika
turi teisę sustabdyti apmokėjimą ar įsiskolinimo dengimą Tiekėjui, iki bus pašalinti nurodyti
trūkumai, jeigu šalys raštu nesusitarė kitaip.

5.

Tiekėjas informuoja Kranų technika raštu (el. laišku ar faksu) apie Prekių pristatymą,
siųsdamas sąskaitos ar važtaraščio kopiją. Informacija pateikiama el. laišku prieš 2 k.
dienas iki Prekių pristatymo.

6.

Pranešimo apie Prekių pristatymą laikas yra laiško Kranų technika gavimo laikas.
Popierinės sąskaitos-faktūros ir kiti su Prekėmis susiję dokumentai turi būti pristatyti kartu
su Prekėmis. Jeigu reikalinga medžiagos, iš kurios pagamintos Prekės, specifikacija, ji turi
būti siunčiama su kiekviena Prekių siunta.

7.

PATIKRINIMAI IR KONTROLĖ

7.1.

Kranų technika turi teisę atlikti teikiamų Prekių ir Paslaugų patikrinimą, tokiu atveju Tiekėjas
įsipareigoja iš anksto informuoti Kranų technika apie pasirengimą patikrinimui. Jeigu
patikrinimą atlieka valstybės institucija, Tiekėjas įsipareigoja informuoti apie pasirengimą
patikrinimui šią instituciją ir Kranų technika, ir bendradarbiauti su Kranų technika bei
atitinkama institucija.

7.2.

Kranų technika turi teisę užsakyti Tiekėjo teikiamų Paslaugų patikrinimą ar pakartotiną
patikrinimą bet kuriuo metu iki nustatytos garantijos termino pabaigos. Tiekėjas privalo
užtikrinti bet kokio patikrinimo galimybę. Jeigu nustatoma, kad teikiamos Paslaugos atitinka
sutarties, Užsakymo, Bendrųjų sąlygų ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės
aktų reikalavimus, Kranų technika atlygina pagrįstas patikrinimo išlaidas. Jeigu nustatoma,
kad teikiamos Paslaugos neatitinka Užsakymo, Bendrųjų sąlygų, Lietuvos Respublikos bei
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, pagrįstas patikrinimo išlaidas privalo atlyginti
Tiekėjas. Nuostoliai ir išlaidos atlyginami per 14 kalendorinių dienų nuo reikalavimo atlyginti
juos gavimo dienos.

8.

UŽSAKYMO KEITIMAS

8.1.

Kranų technika turi teisę keisti Užsakyme nurodytą Paslaugų ir (ar) Prekių apimtį bei
reikalavimus. Jeigu dėl to padidėja Prekių ar Paslaugų apimtis, Šalys turi susitarti dėl
Paslaugų kainos pasikeitimo.

8.2.

Užsakymo reikalavimų pakeitimas gali įtakoti tvarkaraščio pasikeitimus. Tokių pasikeitimų
atveju Užsakymo kainos ir tvarkaraščio pasikeitimai suderinami atskiru Kranų technika ir
Tiekėjo atskiru rašytiniu susitarimu. Jeigu Tiekėjas turi pagrindo manyti, kad reikalavimų
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pakeitimas turės įtakos nustatytai kainai ir tvarkaraščiui, Tiekėjas privalo nedelsiant raštu
informuoti apie tai Kranų technika prieš pradėdamas įgyvendinti numatytus pakeitimus.
8.3.

Kol Tiekėjas raštu nepatvirtina Užsakymo, Kranų technika turi teisę bet kuriuo metu atšaukti
Užsakymą. Tiekėjas neturi teisės atlikti jokių Užsakymo pakeitimų be rašytinio Kranų
technika sutikimo.

9.

NUOSAVYBĖS TEISĖ IR RIZIKA

9.1.

Prekių, perduotų pagal Užsakymą, nuosavybės teisė ir atsitiktinio praradimo rizika iš
Tiekėjo pereina Kranų technika nuo Prekių perdavimo momento, pristačius Prekes Pirkėjui
pristatymo vietoje, nebent šalys raštu susitartų kitaip.

10.

KOKYBĖS GARANTIJA

10.1.

Tiekėjas besąlygiškai užtikrina ir garantuoja, kad remiantis Užsakymu visos pateiktos
Prekės ir suteiktos Paslaugos, visiškai atitinka galiojančius standartus, technines sąlygas,
Kranų technika pateiktus pavyzdžius ir / ar nurodytus reikalavimus, brėžinius, modelius,
aprašymus, charakteristikas ar kitokius apibūdinimus ir jas bus galima naudoti Kranų
technika numatytiems tikslams; Prekės ir Paslaugos yra naujos, nenaudotos ir atitinka
Užsakymo, Bendrųjų sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės
aktų reikalavimus, bus pagamintos naudojant aukščiausios kokybės medžiagas, turės
geriausias eksploatacines savybes, nebus defektuotos nei dizaino, nei medžiagų, nei
kokybės atžvilgiu.

10.2.

Tiekėjas patvirtina, kad jis turi teisę parduoti numatytas Prekes, Prekės priklauso Tiekėjui
nuosavybės teise, Tiekėjo teisė disponuoti Prekėmis yra neapribota, Prekės nėra
areštuotos ir nėra teisinio ginčo objektas.

10.3.

Tiekėjas prisiima visą atsakomybę dėl Prekių kokybės, saugos, teisingo ženklinimo, už
pateiktos informacijos tikslumą ir tiesiogiai atsakys už žalą, atsiradusią dėl netinkamos
Prekių kokybės prieš Kranų technika ir trečiuosius asmenis.

10.4.

Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita ir rizika pakeisti netinkamos kokybės Prekes ar jų dalis
ir pristatyti kokybiškas Prekes ar jų dalis DAP sąlygomis (Incoterms 2010) pristatymo
vietoje, jeigu defektai nustatomi per teisės akuotuose nustatytą Prekių ir Paslaugų kokybės
garantijos terminą arba Užsakyme nustatytą garantijos terminą, tačiau visais atvejais ne
trumpiau nei per 2 (dvejus) kalendorinius metus (toliau – Garantinis laikotarpis).

10.5.

Kranų technika pasirinkimu, jeigu netinkamos kokybės Prekių ar jų dalių pakeisti kitomis
neįmanoma, Tiekėjas privalo atlyginti Kranų technika patirtas išlaidas defektams ištaisyti,
jei juos ištaisyti įmanoma, arba grąžinti sumokėtą kainą už netinkamos kokybės Prekes ar
jų dalis bei atlyginti patirtą žalą.

10.6.

Tiekėjas suteikia papildomą garantiją bet kokiems paslėptiems defektams ar trūkumams
tiek dalies, tiek viso Prekių kiekio išbrokavimui. Suteikiamos garantijos neriboja ir
nepanaikina galiojančiuose įstatymuose ar tarptautiniuose teisės aktuose nustatytų Kranų
technika perkamų Prekių ar Paslaugų kokybės garantijų.

11.

PAVOJINGI PRODUKTAI

11.1.

Tiekėjas privalo susipažinti ir laikytis visų galiojančių tarptautinių, Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, susijusių su Tiekėjo ir Kranų technika
sutartinių santykių vykdymu.
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11.2.

Tiekėjas privalo iš anksto informuoti Kranų technika apie bet kokių pavojingų Prekių,
technologijų ar cheminių medžiagų pristatymą Kranų technika.

12.

TIEKĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

12.1.

Tiekėjas užtikrina, kad Kranų technika pateikiamos Prekės ir Paslaugos, jų pardavimas,
naudojimas, bei disponavimas jomis nepažeidžia jokių galiojančių patentų, saugomų
autorių teisių ar prekių ženklų, taip pat Tiekėjas patvirtina, jog savo lėšomis užtikrins Kranų
technika jo teisių perėmėjų, atstovų ar klientų teisių apsaugą nuo visų įmanomų tokio
pobūdžio ieškinių, reikalavimų, veiksmų ir prisiims visą atsakomybę dėl šių teisių pažeidimo
kylančių ginčų atvejais bei atlygins bet kokius Kranų technika, jo teisių perėmėjų, atstovų
ar klientų dėl to patirtus nuostolius. Nuostoliai atlyginami per 14 kalendorinių dienų nuo
reikalavimo atlyginti juos gavimo dienos.

12.2.

Tiekėjas įsipareigoja, kad tiekiamos Prekės paženklintos žymeniu CE, kuris reiškia
gamintojo patvirtinimą, jog Prekės atitinka esminius Europos Sąjungos direktyvų, kuriose
nustatytas žymens CE naudojimas, reikalavimus gamintojui, ir kad atliktos visos privalomos
atitikties įvertinimo procedūros bei užtikrintas minimalus reikiamas produkto saugumas.

12.3.

Tiekėjas garantuoja, kad Tiekėjo darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir supažindinti su darbo
saugos reikalavimais, darbo saugą reglamentuojančiomis instrukcijomis, aprūpinti
reikalingomis darbo saugos priemonėmis ir medžiagomis, dirba legaliai, nėra apsvaigę nuo
alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

12.4.

Šalys susitaria, kad Tiekėjas jokiais atvejais neturi teisės vienašališkai sustabdyti Paslaugų
teikimo ir Prekių tiekimo, taip pat neturi teisės įskaityti bet kokių Kranų technika sumokėtų
sumų. Šių reikalavimų nesilaikymas yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

13.

ATSAKOMYBĖ

13.1.

Tiekėjas yra atsakingas už Kranų technika tiekiamų Prekių ir Paslaugų atitiktį visiems
galiojančių teisės aktų reikalavimams ir standartams, įskaitant Užsakymo reikalavimams,
Bendrosioms sąlygoms, taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų
reikalavimams, tarptautiniams atitinkamų Prekių ir Paslaugų standartams.

13.2.

Tiekėjas privalės atlyginti visas išlaidas, nuostolius ir baudas, kurios bus skirtos Kranų
technika ar jo klientams dėl Tiekėjo įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
Nuostoliai atlyginami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio reikalavimo
atlyginti juos gavimo dienos.

13.3.

Tiekėjas prisiima visišką atsakomybę ir nereikalaus iš Kranų technika, jo teisių perėmėjų
bei klientų, atlyginti nuostolių, žalos, praradimų, bet kokių išlaidų ar pareikštų mokestinių
reikalavimų (įskaitant vietinius mokesčius), asmenų sužalojimų, įskaitant mirtį, turto
sugadinimo ar praradimo, kitų nuostolių, padarytų naudojant Tiekėjo patiektas Prekes,
atsiradusių dėl Tiekėjo, jo darbuotojų, agentų ar subrangovų veiksmų, ar dėl Prekių ir
Paslaugų neatitikimo Užsakymo reikalavimams, Bendrosioms sąlygoms, taip pat Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams.

13.4.

Jeigu Tiekėjas pateikia netinkamos kokybės Prekes ar Paslaugas, Kranų technika turi teisę
savo pasirinkimu grąžinti Tiekėjui Prekes ir Paslaugas. Tiekėjas įsipareigoja padengti visas
išlaidas, susijusias su nekokybiškų Prekių ar Paslaugų grąžinimu. Nekokybiškos Prekės
grąžinamos Tiekėjui išrašant debetinę sąskaitą. Pretenzijos dėl grąžintų defektuotų Prekių
gali būti pareikštos per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių gavimo į Tiekėjo sandėlį
dienos. Šią sumą Kranų technika gali įskaityti į priklausančias mokėti Tiekėjui sumas.
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13.5.

Vėluojant pristatyti Prekes ar teikti Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,
Kranų technika turi teisę atsisakyti priimti Prekes ir Paslaugas. Tokiu atveju laikoma, kad
sutartis neįvykdyta dėl Tiekėjo kaltės.

13.6.

Terminų laikymasis laikytinas esminiu Tiekėjo įsipareigojimu. Tiekėjui vėluojant pristatyti
Prekes ar teikti Paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą, Kranų technika pareikalavus
raštu, Tiekėjas mokės Kranų technika 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų
Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šią sumą Kranų technika gali įskaityti į
priklausančias mokėti Tiekėjui sumas.

13.7.

Kranų technika vėluojant laiku atsiskaityti už pristatytas kokybiškas ir Užsakyme, Sutartyje
bei Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus
atitinkančias Prekes ar Paslaugas, Tiekėjui pareikalavus raštu, Kranų technika mokės
Tiekėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstos sumokėti kainos už kiekvieną
uždelstą dieną.

13.8.

Netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo,
išskyrus atvejus, kai norminiai teisės aktai nustato kitaip.

13.9.

Tiekėjas prisiima visišką atsakomybę už jo darbuotojų apmokymą / supažindinimą su darbo
saugos reikalavimais, darbo saugą, aprūpinimą reikalingomis darbo priemonėmis ir
medžiagomis, už darbuotojų patirtą žalą jiems teikiant paslaugas, legalų darbuotojų
įdarbinimą.

13.10. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis
neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Nenugalimos jėgos (force majeure) sąvoką ir taikymo tvarką nustato Civilinis kodeksas ir
kiti galiojantys teisės aktai. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra
reikalingų prievolei vykdyti Prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo nedelsiant
pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą bei jų
įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to,
kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tas aplinkybes, tai pastaroji
Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Esant nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem)
mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį.
Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis nelaikoma COVID19 ir kitų infekcinių ligų
pandemijų / epidemijų atvejai.
14.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1.

Kranų technika turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu, raštu įspėjant
apie tai Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo nutraukimo dienos.

14.2.

Sutarties nutraukimo atveju bus priimamos tik tos Prekės ar Paslaugos, kurios buvo
suteiktos (pristatytos) iki pranešimo apie sutarties nutraukimą įteikimo.

15.

KONFIDENCIALUMAS

15.1.

Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims šios sutarties ir Užsakymo turinio,
Užsakymo įkainių bei informacijos, kurią derybų dėl sutarties ar Užsakymo pateikimo ir/ar
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vykdymo metu gavo iš Kranų technika, arba kuri tapo Tiekėjui prieinama ar žinoma
bendradarbiaujant su Kranų technika, teikiant Paslaugas, Kranų technika išskyrus atvejus,
kai tam yra gautas rašytinis Kranų technika sutikimas. Visa ši informacija yra laikoma
konfidencialia, išskyrus informaciją, kuri yra viešai prieinama arba dėl kurios yra gautas
Kranų technika rašytinis patvirtinimas, kad ji nėra konfidenciali.
15.2.

Tiekėjui pažeidus Bendrųjų sąlygų 13.1. p. įtvirtintas prievoles, jis privalo sumokėti Kranų
technika 10.000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą, kuri laikoma minimaliais
Kranų technika nuostoliais, kurių dydžio įrodinėti nereikia. Nuostoliai atlyginami per 14
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo reikalavimo atlyginti juos gavimo dienos.

16.

TAIKYTINA TEISĖ BEI JURISDIKCIJA

16.1.

Visi ginčai, kilę iš šios sutarties ar pirkimo užsakymo, Kranų technika ir Tiekėjo sprendžiami
derybų metu. Sutarčiai ir Užsakymams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šalims
nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar pirkimo
užsakymo arba susijęs su šia sutartimi ar pirkimo užsakymu, jų pažeidimu, nutraukimu ar
galiojimu galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose (Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme
atsižvelgiant į rūšinį teismingumą).

17.

PRANEŠIMAI IR INFORMACIJA

17.1.

Visi su šia sutartimi/pirkimo užsakymais ar iš jų kylančiais ginčais susiję pranešimai ir
informacija (toliau - Pranešimai) yra laikomi oficialiais ir pagal šią sutartį pristatytais, jeigu
minėti Pranešimai buvo pristatyti šalims faksu, registruotu paštu arba įteikti kitai šaliai
pasirašytinai. Pranešimo pristatymo faksu laikas yra Pranešimo pristatymas fakso aparate
nurodytu laiku.

17.2.

Šalys informuoja viena kitą apie minėtų duomenų pakeitimus ne vėliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas iki duomenų pakeitimo. Jeigu viena šalis pažeidžia šią
sąlygą, Pranešimas, kitos šalies siunčiamas šioje sutartyje nurodytu adresu ar faksu, bus
laikomas tinkamai išsiųstu Pranešimu.

18.

KITOS NUOSTATOS

18.1.

Sutartis yra sudaryti dvejais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, tenkančiais po
vieną kiekvienai iš Šalių.
________________
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