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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1 / дата 08.12.2014 г.
наименование: „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място

на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: „Захарни заводи” АД
Пълен адрес: ул. „Св. Княз Борис I” № 29
Град: Горна Оряховица
Лице/а за контакт: Николай Петров
Електронна поща: nikolay.petrov@zaharnizavodi.com
Интернет адрес/и: www.zaharnizavodi.com

Пощенски код: 5100
Телефон: 0618/ 69413
Факс:

Допълнителна информация може да бъде получена на:
 Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
могат да бъдат получени на:
 Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ
Офертите трябва да бъдат изпратени на:
 Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата процедура)

Строителство (СМР)

Доставки

Услуги

Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството (СМР):
доставка:
услугата:
гр.
Горна
Оряховица,
гр.
Велико
Търново, гр. Лясковец, с.
Върбица и с. Писарево
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Осигуряване на организиран транспорт до
и от работното място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с
договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път”:
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 Обособена позиция 001 Осигуряване на организиран транспорт до и от работното
място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за
безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път”, по
Маршрут1 и Маршрут 2
 Обособена позиция 002 Осигуряване на организиран транспорт до и от работното
място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за
безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път” по
Маршрут3
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция 
за една или повече обособени позиции
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
 Обособена позиция 001 Осигуряване на организиран транспорт до и от работното
място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за
безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път”, по
Маршрут1 и Маршрут 2. Маршрут 1 и Маршрут 2 ще се изпълняват в продължение
на 12 календарни месеца и общ пробег 2058 км. на месец.

МАРШРУТ 1

Разстояние от
предходната точка в
км.

Начална точка:
Спирка- Автогара Велико Търново
Спирка Качица (Велико Търново)

1,00 км.

Спирка Кооперативен пазар (Велико 1,00 км.
Търново)
Спирка Лясковец

Брой
транспортни
средтва по
маршрута

1 автобус

11,00 км.

Спирка „Захарни заводи“ АД Горна 12,00 км
Оряховица (работно място)
12,00 км
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Спирка Лясковец
Спирка Кооперативен пазар (Велико
Търново)
11,00 км.
Спирка Качица (Велико Търново)
Крайна точка: СпиркаВелико Търново
Общо маршрут: 50,00 км.

Автогара

Военно

1,00 км.

Разстояние от
предходната точка в
км.

МАРШРУТ 2
Начална точка:
Велико Търново

1,00 км.

училище

Брой
транспортни
средтва по
маршрута

-

Спирка Кооперативен пазар (Велико 1,00 км.
Търново)
Спирка Лясковец

11,00 км.

Спирка „Захарни заводи“ АД (работно
12,00 км
място)

1 автобус

12,00 км
Спирка Лясковец
Спирка Кооперативен пазар (Велико
Търново)
11,00 км.
Крайна точка: Военно училище Велико
1,00 км.
Търново
Общо маршрут: 48,00 км.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 16052,40 лв.
(в цифри) : шестнадесет хиляди и петдесет и два лева и четиридесет стотинки
 Обособена позиция 002 Осигуряване на организиран транспорт до и от работното
място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за
безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път” по
Маршрут3. Маршрут 3 ще се изпълняват в продължение на 12 календарни месеца и
общ пробег 672 км. на месец.
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МАРШРУТ 3

Разстояние от
предходната точка в
км.

Начална точка: Център с. Върбица
Спирка с. Писарево
Спирка „Захарни заводи“ АД
(работно място)
Спирка с. Писарево
Крайна точка: Център с. Върбица

Брой
транспортни
средтва по
маршрута

5,00 км.
11,00 км

1 автобус

11,00 км.
5,00 км.

Общо маршрут: 32,00 км.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 5241,60 лв.
(в цифри) : пет хиляди двеста четиридесет и един лева и шестдесет стотинки
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции: неприложимо
1.1.а Гаранция за участие:
неприложимо
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: неприложимо
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат:
Плащанията по изпълнение на договора се извършват по банков път от страна на
Възложителя по банковата сметка на избрания Изпълнител в лева, както следва:
1. За обособена позиция 001 Обособена позиция 001 Осигуряване на организиран
транспорт до и от работното място на пътуващите служители на „Захарни заводи“
АД”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 –
01006 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO0012.2.03- „На път”, по Маршрут1 и Маршрут 2:
Плащането на услугата ще се извършва ежемесечно за срока на договора след
подписване на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя и
издадена от страна на Изпълнителя фактура за месечно плащане
2. Обособена позиция 002 Осигуряване на организиран транспорт до и от работното
място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за
безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път” по
Маршрут3:
Плащането на услугата ще се извършва ежемесечно за срока на договора след
подписване на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя и
издадена от страна на Изпълнителя фактура за месечно плащане.
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ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

да  не 

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от Постановление № 118 / 27.05.2014 на
Министерския съвет
2. Декларация в свободен текст с посочване на ЕИК/ БУЛСТАТ или Удостоверение за
актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
3. Заверено от кандидата копие от валиден лиценз за извършване на обществен превоз
на пътници, издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози и
отговарящи на изискванията на Наредба №2/2002 г. и Наредба №33/1999 г. на
Министерство на транспорта или Лиценз на общността за международен автомобилен
превоз на пътници и товари съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен
автомобилен превоз на пътници и товари;
4. Заверено от кандидата копие от Удостоверение на ППС за обществен превоз на
пътници на територията на Република България
Забележка:
При условие, че кандидатът-търговец е регистриран съгласно Закона за търговския регистър
(ЗТР), документ, удостоверяващ неговото актуално състояние не се изисква, ако представи
декларация в свободен текст с посочване на ЕИК (Единен идентификационен код).
В случай, че се представя удостоверение за актуално състояние, то следва да бъде издадено
не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата. Удостоверението за актуално
състояние се представя в оригинал или като заверено от кандидата копие (с подпис, печат и
текст „Вярно с оригинала”).
Когато кандидатът е юридическо лице, Декларацията по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление
№ 118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. се подписва от лицата, посочени в чл. 22, ал. 4
от ПМС № 118/2014 г.
В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи
се прилагат за всеки от членовете му. В такъв случай следва да се приложи и учредителен
акт (споразумение за създаване) на обединението в оригинал.
В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение,
той следва да представи съответни еквивалентни на посочените изискуеми официални
документи, издадени от компетентния орган, съгласно законодателството на държавата, в
която е установен или регистриран - оригинал или заверено от кандидата копие (с подпис,
печат и текст „Вярно с оригинала”).
В документацията за участие, където спецификата на предмета на поръчката налага
посочване на български стандарти, които въвеждат европейски или международни
стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации
или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, следва да се
разбира, че е допустимо предлагането на еквивалентни стандарти.
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ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал.6):
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския
закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на
бенефициента.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 14)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е приложимо):
1.Копия от годишните баланси и
отчетите за приходите и разходите за
последните две приключени финансови
години (2012 и 2013 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си –
подписани и подпечатани от кандидата
на всяка страница.

1. Кандидатът следва да е реализирал общо за
предходните 2 (двете) финансови години (2012 г.
и 2013 г.), в зависимост от датата, на която е
учреден или е започнал дейността си, общ
оборот от дейността си, в размер на не помалко от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 14)
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. Копия от регистрационни талони на 1. Кандидатът следва да разполага най-малко със
МПС, с които ще се извършва превоз, следните МПС, които отговарят на изискванията
заверени от кандидата и копие на за техническа изправност, посочени в наредбата
контролен талон към знака за по чл. 147, ал.1 от ЗДП и осигуряват превозването
периодичен преглед за проверка на на посочения брой пътници по съответният/те
техническата изправност на пътното маршрути, с които да осъществява изпълнението
превозно
средство
и
карта
за на договора, както следва:
допълнителен преглед на автобуса, за
всяко МПС, с които ще се извършва
превоз,
заверени
от
кандидата;
Документите се представят минимум за
следните МПС:
За обособена позиция 001:
За обособена позиция 001:
Два броя автобуси минимум 14 места, Два броя автобуси минимум 14 места, всеки
всеки
За обособена позиция 002:
Един брой автобус с минимум 14 места

За обособена позиция 002:
Един брой автобус с минимум 14 места
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2. Копие на протокол от контролна
проверка
на
тахограф
и 2. Кандидатът следва да осигури МПС, с които
скоростоограничител за всяко МПС, с извършва
превозите
с
тахограф
и
които ще се извършва превоз, заверени скоростоограничител;
от участника
3. Списък–декларация на персонала
(водачи на автомобили за обществен
превоз), ангажиран с изпълнението на
услугата, придружен от документи,
удостоверяващи
изпълнение
на
изискванията към водачите по чл.18 от
Наредба № 33 /1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на
територията на Република България;

3. Кандидатът следва да разполага с водачи на
автомобили за обществен транспорт, за
управление на МПС, които да отговарят на
изискванията към водачите по чл. 18 от Наредба
№ 33 /1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България,
както следва:






4. Копие на валидни застрахователни
полици „Гражданска отговорност” на
моторните превозни средства, с които
ще се осъществяват превозите и
„Злополука на пътници в обществения
транспорт” на пътниците;
При изтичане на срока на валидност на
застраховките, участникът се задължава
да осигури такива застраховки за целия
срок на договора

да притежават свидетелство за управление,
валидно за съответната категория МПС;
не са осъждани за умишлени престъпления от
общ характер или не са лишени по съдебен
или административен ред от правото да
управляват моторно превозно средство;
да са психологически годни по смисъла на
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за
движението по пътищата;
да отговарят на изискването за квалификация
на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

4. Кандидатът следва да притежава и да поддържа
за целия срок на изпълнение на договора валидни
застрахователни
полици
„Гражданска
отговорност” на моторните превозни средства, с
които ще се осъществяват превозите и „Злополука
на пътници в обществения транспорт” на
пътниците

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена

или
икономически най-изгодна оферта


 показатели, посочени в документацията
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Показатели
1. ______________
2. ______________
3. ______________

Тежест
________________
________________
________________

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности
на кандидатите.)

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата: 15 / 12 / 2014 г.
(дд/мм/гггг)
Час: 14:00 ч.
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията
към нея:
1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. www.zaharnizavodi.com (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите
До / /
(дд/мм/гггг)
или
в дни: 60 дни от крайния срок за получаване на оферти
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта по чл. 15;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от Постановление № 118 / 27.04.2014 на
Министерския съвет;
3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.)
4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по
т.ІІІ.2.4 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва
да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.)
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
8. Други изискуеми от кандидата документи;
РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
Форма на оферта.
2.
Форма на декларация чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от Постановление № 118 /
27.05.2014 на Министерския съвет;
3.
Изисквания към офертите;
4.
Технически спецификации;
5.
Методика за оценка и класиране на офертите
6.
Проект на договор.

8

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!
ПМС 118/27.05.2014
Образец на публична покана

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование: „Захарни заводи” АД, Фирмено управление
Адрес: ул.”Св. Княз Борис I” 29
Град: Горна Оряховица
Пощенски код: Държава: България
5100
За контакти:
Телефон: 0618/ 69413
Лице/а за контакт: Николай Петров
Електронна поща:
Факс :
nikolay.petrov@zaharnizavodi.com
Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование: „Захарни заводи” АД, Фирмено управление
Адрес: ул.”Св. Княз Борис I” 29
Град: Горна Оряховица
Пощенски код: Държава: България
5100
За контакти:
За контакти:
Лице/а за контакт: Николай Петров
Лице/а за контакт: Николай Петров
Електронна поща:
Електронна поща:
nikolay.petrov@zaharnizavodi.com
nikolay.petrov@zaharnizavodi.com
Интернет адрес (URL): www.zaharnizavodi.com
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.
Официално наименование: „Захарни заводи” АД, Фирмено управление
Адрес: ул.”Св. Княз Борис I” 29
Град: Горна Оряховица
Пощенски код: Държава: България
5100
За контакти:
За контакти:
Лице/а за контакт: Николай Петров
Лице/а за контакт: Николай Петров
Електронна поща:
Електронна поща:
nikolay.petrov@zaharnizavodi.com
nikolay.petrov@zaharnizavodi.com
Интернет адрес (URL):
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция № 001
Наименование Осигуряване на организиран транспорт до
и от работното място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с
договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път”, по Маршрут1 и
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Маршрут 2.
1) Кратко описание
Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на пътуващите служители
на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ ESF –
2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема
BG051PO001-2.2.03- „На път”, по Маршрут1 и Маршрут 2.
Разстояние от
предходната точка в
км.

МАРШРУТ 1
Начална точка:
Спирка- Автогара Велико Търново
Спирка Качица (Велико Търново)

Брой
транспортни
средтва по
маршрута

1,00 км.

Спирка Кооперативен пазар (Велико 1,00 км.
Търново)
11,00 км.

Спирка Лясковец

1 автобус

Спирка „Захарни заводи“ АД Горна 12,00 км
Оряховица (работно място)
12,00 км
Спирка Лясковец
Спирка Кооперативен пазар (Велико
Търново)
11,00 км.
Спирка Качица (Велико Търново)
Крайна точка: СпиркаВелико Търново
Общо маршрут: 50,00 км.

Автогара

Военно

1,00 км.

Разстояние от
предходната точка в
км.

МАРШРУТ 2
Начална точка:
Велико Търново

1,00 км.

училище

-

Спирка Кооперативен пазар (Велико 1,00 км.
Търново)
Спирка Лясковец
Спирка „Захарни заводи“ АД (работно

Брой
транспортни
средтва по
маршрута

1 автобус

11,00 км.
12,00 км
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място)
12,00 км
Спирка Лясковец
Спирка Кооперативен пазар (Велико
Търново)
11,00 км.
Крайна точка: Военно училище Велико
1,00 км.
Търново
Общо маршрут: 48,00 км.
2) Количество или обем
Предмета на поръчката ще се изпълнява по посочените маршрути от избрания изпълнител в
продължение на 12 календарни месеца при общ пробег 2058 км. на месец.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 16052,40 (шестнадесет хиляди и
петдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева
3) Допълнителна информация: НЕПРИЛОЖИМО
_________________________________________________________________________
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Обособена позиция № 002
Наименование: Осигуряване на организиран транспорт
до и от работното място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с
договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път” по Маршрут3.
1) Кратко описание
Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на пътуващите служители
на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ ESF –
2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема
BG051PO001-2.2.03- „На път” по Маршрут3.

МАРШРУТ 3

Разстояние от
предходната точка в
км.

Начална точка: Център с. Върбица
Спирка с. Писарево
Спирка „Захарни заводи“ АД
(работно място)
Спирка с. Писарево
Крайна точка: Център с. Върбица

Брой
транспортни
средтва по
маршрута

5,00 км.
11,00 км

1 автобус

11,00 км.
5,00 км.

Общо маршрут: 32,00 км.

2) Количество или обем
Предмета на поръчката ще се изпълнява по посочения маршрут от избрания изпълнител в
продължение на 12 календарни месеца при общ пробег 672 км. на месец.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 5241,60 (пет хиляди двеста
четиридесет и един лева и шестдесет стотинки) лева
3) Допълнителна информация: НЕПРИЛОЖИМО
_________________________________________________________________________
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