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 آگُی مىاقصٍ ػمًمی
اًتقال ٍ یلی ٍ ًظاست بش عشاحی تفص “)سْاهی عام ( دس ًظش داسد خذهات ششکت لبٌیات پاستَسیضُ پاک

حقیقی یا (دس دٍ فاص سا اص عشیق هٌاقصِ عوَهی بِ هشاٍس ٍاجذ ششایظ یساس ساخت کاسخاًِ لبٌیات پاک

 ٍاگزاس ًوایذ. )حقَقی

بِ  31/02/1401آیذ تا جْت دسیافت اسٌاد هٌاقصِ حذاکثش تا هَسخ  بِ عول هیلزا اص هتقاضیاى دعَت  

خیاباى  -خیاباى عالقاًی  -بِ دفتش هشکضی ششکت ٍاقع دس تْشاى  16الی  ۸ّای  بیي ساعت، صَست حضَسی

  .ًوایٌذ هشاجعِ  26پالک  -خیاباى سٍدسش  -غفاسصادُ 

بدِ صدَست    31/02/1401قصِ ٍ اسسال هدذاسک تدا هدَسخ    بشای تکویل فشهْای ششکت دس هٌاحذاکثش صهاى  

خیابداى   -خیاباى غفاسصادُ  -خیاباى عالقاًی  -دفتش هشکضی ششکت ٍاقع دس تْشاى بِ آدسس حضَسی یا پستی 

 هی باشذ. ۱۱۹۷۴۶۳۹۱۱ بِ کذپستیٍاحذ تذاسکات داخلی  – 26پالک  -سٍدسش 

 سیال هی باشذ.   2.000.000.000 هبلغبِ هیضاى سپشدُ ششکت دس هٌاقصِ 

بعْذُ آگْی  هختاس بَدُ ٍ ّضیٌِدس ّشهشحلِ اص هٌاقصِ  دس سد یا قبَل کلیِ پیشٌْادات ،الصم بِ رکش است ششکت

 باشذ. هٌاقصِ هی بشًذُ

فاقذ سپشدُ ٍ پیشٌْادّایی کِ پس اص هَعذ  هخذٍش، هبْن، ، هششٍط،ْی است بِ پیشٌْادّای فاقذ اهضابذی

 اثش دادُ ًخَاّذ شذ.هقشس ٍاصل گشدًذ تشتیب 

  021-60044050بدا شدواسُ    13الدی   10تَاًٌدذ جْدت اعالعدات بیشدتش اص سداعت       هتقاضیاى هدی 

 تواس حاصل ًوایٌذ.سشکاسخاًن حسیٌی 
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 1صفحـه : 

 بسمه تعالی
 

 
 لبنیات پاستوریزه پاکشرکت 

 اسىاد مىاقصٍ
 ()ػمًمی دي مزحلٍ ای

 

 مًضًع :
 ساریلبىیات پاک کارخاوٍ ي تًسؼٍ ساخت  اوتقال ،وظارت بز  ي یلیارائٍ خذمات طزاحی تفص

 ماست ي ... ( ز،یکزٌ، خامٍ، ديؽ، ش زخشک،ی)ش یبستى ي اتیلبى کىىذٌذیتًل 

  ته شیز در ريس 77 جذبتًلیذ ي  ظزفیت با یسار کارخاوٍ لبىیات پاکیک : جابجایی فاس 

 بزای تًلیذ محصًالت لبىی ي بستىی

 بزای تًلیذ محصًالت لبىی ي بستىی در ريس ته شیز 557 جذب مجمًع ظزفیت دي :طزح تًسؼٍ بافاس 

 

 کارفزما :

 )سهامی عام(پاکلبنیات پاستوریزه شرکت 
 
 

 مشاير:
*** 

 

 شمارٌ مىاقصٍ:
 

******** 
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 2صفحـه : 

 مقذمٍ:

ضَز،  هثل اظ اهسام تِ تْیِ پیطٌْاز ، هلاز اسٌاز هٌاهػِ ضا تهِ زههم هلاهؼهِ  ًوهَزُ ٍ      ِ ًلیِ پیطٌْاز زٌّسگاى تَغیِ هیت

،  هطهطٍ   ٍ اهضا هْطس اظ آى تا آگاّی ًاهل ًسثم تِ تْیِ ٍ اضائِ پیطٌْاز اهسام ًوایٌس. تسیْی اسم تِ پیطٌْازّای كاهس پ

ج( -ب-اغل پاًتْای )اهقاّس ضس. . ٍ هرسٍش ٍ پیطٌْازّایی ًِ تؼس اظ اًوضای هست هوطض ٍاغل ضَز ، تطتیة اثط زازُ ًرَ

طثوِ ّوٌق ٍاحهس تاظضگهاًی    26اى طاهواًی ه ذیاتاى ؿلاضظازُ ه ذیاتاى ضٍزسط پالى   ه ذیات  تْطاى :تِ آزضس یتػَضت كیعیٌ

 اضسال گطزز. زتیطذاًِ -پاى پاستَضیعُ ضطًم هثٌیات زاذلی 

   مىاقصٍ گشار: وام ي وشاوی دستگاٌ -1

تاظضگاًی زاذلی ضهطًم   طثوِ ّوٌق ٍاحس 26تْطاى ه ذیاتاى طاهواًی ه ذیاتاى ؿلاضظازُ ه ذیاتاى ضٍزسط پالى    بٍ وشاوی : 

 هثٌیات پاستَضیعُ پاى

   شزکت در مىاقصٍوًع ي مبلؾ تضمیه  –5

ضهواًم  تِ غَضت چهي ضههعزاض یها    ضیال ضا  2.000.000.000هی تایسم تضویي ضطًم زض هٌاهػِ تِ هثلؾ  پیطٌْاز زٌّسُ

تاًهي سه ِ ضهؼثِ     200033سهاب  تاًٌی زض ٍجِ ضطًم هثٌیات پاستَضیعُ پاى )سْاهی ػام( ٍ یا ٍاضیع ًوسی تهِ ضهواضُ ح  

 تِ " اهق "پاًم زض  IR  590150000001240800200033تٌام هثٌیات پاستَضیعُ پاى ضواضُ ضثا  1240تطهیٌال ساّاًس

 تاضس. هی جْم ضطًم زض هٌاهػِ تؼٌَاى ترطی اظ هساضى هثثتِس ًِ یًوا تسلین ذطیساض

 محل، سمان ي مُلت دریافت اسىاد:   – 3

تهِ زكتهط    16اههی   8ّهای   تهیي سهاػم  تِ غَضت حضَضی حضهَضی،   تِهی تَاًٌس  31/02/1401تاضید  تا پیطٌْاز زٌّسگاى

 ًوایٌس. هطاجؼِ  26پالى  -ذیاتاى ضٍزسط  -ذیاتاى ؿلاضظازُ  -ذیاتاى طاهواًی  -هطًعی ضطًم ٍاهغ زض تْطاى 

 پیشىُادَا:تاریخ  تحًیل -4

هَضخ  ضٌثِ ضٍظ  پایاى ٍهم ازاضیاس ضطایط هٌاهػِ تٌظین ٍ حساًثط تا تایستی پیطٌْاز ذَز ضا تط اس هتواضیاى        

 .ًوایٌس اضسال 31/02/1400

تػَضت  ٍ پاًم هیوم) ج( ضا ٍ پاًم هطرػات كٌی ٍ هساضى پطٍغُ )ب( پاًم تضویي )اهق(هی تایسم ضطًم ًٌٌسگاى  

– 26پالى  -ذیاتاى ضٍزسط  -ذیاتاى ؿلاضظازُ  - ذیاتاى طاهواًی -زكتط هطًعی ضطًم ٍاهغ زض تْطاى  تِ آزضس :  كیعیٌی 

 . ًوایٌس ٍ ضسیس زضیاكم  تحَیل  ۱۱۹۷۴۶۳۹۱۱ تِ ًسپستی

 مذت اػتبار پیشىُادَا  : –5

، تؼییي تطًسُ ٍ اًؼواز هطاضزاز هست ظهاى الظم تطای اًجام هٌاهػِ، تطضسی ٍ اضظیاتی پیطٌْازّاهست اػتثاض پیطٌْازّا ضاهل 

 یي هی گطزز. ضٍظ تؼی 30تِ هست 

 محل اجزای کار:-6

  غٌؼتی ضْیس هػللی ذویٌی ضْطى –جازُ زضیا  –ضْطستاى ساضی   -هاظًسضاى

 مذت قزارداد: -7

 اظ تاضید اًؼواز هطاضزاز  سِ هاُ تؼسحساًثط تِ هست ططاحی :  یي 
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 3صفحـه : 

 اجطای ططح تَسؼِ ٍ  یساضهثٌیات پاى ضذاًِ ًظاضت تط اًتوال ًا زٍ : 

 :دستگاٌ وظارت-8  

ِ    ٍ تلػیلیططاحی پطٍغُ ًویتِ ترػػی ضطًم هثٌیات پاستَضیعُ پاى زض    سهاضی  هثٌیهات پهاى   ًظاضت تهط سهاذم ًاضذاًه

   تاضس. هی

 پاسخگًیی بٍ سًاالت پیشىُاد دَىذگان: -9

ذاًِ زتیط 021- 60944050ضواضُ تللي تا  13اهی  10ساػات  پیطٌْاز زٌّسگاى هیتَاًٌس زض هَضز سَاالت هطتَطِ ذَز زض

 .حاغل ًوایٌس تواس هٌاهػات ٍ هعایسات ضطًم  سطًاض ذاًن حسیٌیتطگعاضی 

 وحًٌ بزگشاری مىاقصٍ:-17

  .ایهطحلِ زٍ ػوَهی تػَضت

 رد یا قبًل پیشىُادَا:-11

 زض ّط هطحلِ هرتاض اسم .  اتپیطٌْاز ًلیِضطًم زض ضز یا هثَل 

 پیشىُاد قیمت:-15

 هیات تط اضظش اكعٍزُ اضائِ گطزز.، تایستی تسٍى احتساب ها)تِ ػسز ٍ حطٍف( هیوم پیطٌْازی زض تطٍ پیطٌْاز هیوم

 محل تامیه مىابغ مالی مىاقصٍ: -13

 ضطًم پاى. اظ هحل هٌاتغ زاذلی

 ج( -ب   -پاکات مىاقصٍ ) الف -14

 مزبًط بٍ ضماوتىامٍ شزکت در مىاقصٍ:: پاکت الف  -

زض ضطایط  ضیال2.000.000.000هثلؾ ِ ، تزض هٌاهػِضویي ضطًم ت ضَز حاٍی هطرع هی” اهق “ ایي پاًم ًِ تا حطف 

تِ غَضت چي ضهعزاض یا ضواًم تاًٌی زض ٍجِ ضطًم هثٌیات پاستَضیعُ پاى  تایسم هثلؾ س طزُ هی هٌاهػِ ذَاّس تَز.

پاستَضیعُ تٌام هثٌیات  1240تاًي س ِ ضؼثِ تطهیٌال ساّا ًس  200033)سْاهی ػام( ٍ یا ٍاضیع ًوسی تِ ضواضُ حساب 

 تاضس. هی IR  590150000001240800200033پاى ضواضُ ضثا 

 )فىی ، باسرگاوی( :پاکت ب -

تاضس ًِ ًلیِ غلحات آى تِ هْط ٍ  هیهطتَ  تِ اضظیاتی  اهتیاظّای تؼییي تطای الظم هستٌسات ٍ هساضى ،ضاهل اسٌاز هٌاهػِ

 .تاضس پیطٌْاز زٌّسُ ضسیسُهٌسضج زض آذطیي ضٍظًاهِ ضسوی  اهضا هجاظ

 مزبًط بٍ پیشىُاد مالی   :ج پاکت  -

 : هطاض زازُ ضَز "ج"ِ تایس زض پاًم اسٌاز ٍ هساضًی ً

 .زضج گطززشًط جعئیات  ًٍاهِ ضسوی تا هْط ٍ اهضاء هجاظ 

 گطزز.  تایستی ذَاًا، هاتل تطریع ٍ كاهس ّط گًَِ ضط  تاضس. زض ؿیط ایٌػَضت هَجة اتلال پیطٌْاز هی پیطٌْاز
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 4صفحـه : 

 اد :قزارد -15

گطزز ٍ چٌاًچِ تطًسُ اٍل پس اظ اتالؽ  هیسایط ضطًم ًٌٌسگاى هستطز هطتَ  تِ  تضاهیيتؼس اظ ػوس هطاضزاز تا تطًسُ اٍل، 

ضٍظًاضی پس اظ اػالم ایٌٌِ تطًسُ هٌاهػِ ضٌاذتِ ضسُ اسم حاضط تِ اًجام هؼاهلِ یا اًؼواز  7، ظطف هست ًاضكطها ًتثی

ضٍظ 7)زضغَضت ٍجَز( ظطف هست  زٍم تطًسٍُی تِ ًلغ ضطًم ضثط ٍ هطاضزاز تا  هػِ هٌاهطاضزاز ًطَز تضویي ضطًم زض 

زٍم هٌاهػِ ًیع زض هست هوطض پس اظ اػالم ضطًم، حاضط تِ اًؼواز هطاضزاز ًطَز،  تطًسُهٌؼوس ذَاّس ضس. زض غَضتیٌِ  ًاضی 

ًیع تِ ّویي هٌَال )زضغَضت ٍجَز(  تطًسُ سَم یٍ تطااٍ ًیع تِ ًلغ ضطًم ضثط ذَاّس ضس  هٌاهػِتضویي ضطًم زض 

 ذَاّس تَز.

  : کار ياگذاری -16

 اظ ترطی یا ٍ توام ٍاگصاضی حن ػوس هطاضزاز، تط هثٌی ًاض اضجاع زستَض ٍغَل ٍ ًتثی ًاضكطها تطًسُ هٌاهػِ پس اظ اتالؽ

 .ًساضز ضا زیگط حویوی یا حوَهی یا اضراظ ٍ ضرع تِ ًاضكطها ًتثی ٍ هثلی هَاكوم تسٍى ضا هؼاهلِ هَضَع

کسًرات قاوًوی :  – 17  

، حلاظم كٌی اع تیوِ ّا اػن اظ تاهیي اجتواػی، ًاضگطاى ٍ ؿیطُّطگًَِ پطزاذم ٍ ًسَضات هاًًَی ضاهل اًَ      

ذَاّس تَز ٍ  هطاٍض اضزاز ٍ یا تؼس اظ آى ًالً تؼْسُ، زض ٌّگام اًؼواز هطاهیات هستوین، ؿیط هستوین ٍ ؿیطُاًَاع ه

 ػاى هی ًوایس اظ تواهی هَاًیي هطتَطِ ًاهالً هللغ تَزُ ٍ هتؼْس تِ اًجام ٍ اجطای آًْا هیثاضس.اش هطاٍض

 تضمیه حسه اوجام کار:-18

پس اظ اتوام  هی تاضس ًِ  هطاضزازهثلؾ زضغس ًل 10اذص تضویي تاتم حسي اًجام ًاض هثل اظ اًؼواز هطاضزاز تِ هیعاى 

 . هی تاضسػَزت زازُ هاتل تضویي كَم كطها ٍ تاییس ًاضهطاضزاز ٍ اًجام تؼْسات 

:تؼییه مقادیز کار – 19  

اكعایص یا ًاّص، هست ٍ ضطایط  % اكعایص یا ًاّص زّس. زض غَضت25زاز ضا حساًثط تا اضاضكطها اذتیاض زاضز هَضَع هطً

 گطزز.  اغالح هی هطاضزاز

 مؼیارَای ارسیابی ي امتیاس آوُا -57

 اهتیاظ 65       (             ٍ ػولیاتی ی)ساتوِ اجطائ هطتثط . تجطت1ِ

 اهتیاظ 15       ًاضكطهایاى هثلی      هیعاى ضضایم هٌسی ٍ اضظیاتی ػولٌطزی . 2

 اهتیاظ 20                                           زاًص تطًاهِ ضیعی . 3

 ؼیارَابٍ َز یک اس م مذارک ي مستىذات السم بزای تؼییه امتیاسَای مزبًط-51 

 اضائِ هستٌسات هطتَ  تِ تؼییي اهتیاظ ّط یي اظ هؼیاضّا زض تؼییي تطًسُ هَثط اسم . 

 حذاقل امتیاس ارسیابی کیفی قابل قبًل بزای دػًت بٍ ارائٍ پیشىُاد  -55

 .تاضسهی 60 ، اهتیاظاضظیاتی ًیلی هاتل هثَلالظم تطای  حساهل اهتیاظ     
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 5صفحـه : 

 

 بخش سًم

 «بی تًان اجزای کار اظُار وامٍ ارسیا »

 
 ........................شمارٌ:
 .......................... تاريخ:
 

ِ  ٍ ًظاضت تهط سهاذم    تلػیلیططاحی  ذػَظ زض پاى ضطًم كطاذَاى پیطٍهَضَع هٌاهػِ : .....   هثٌیهات   ًاضذاًه

 ههسیط ضرع حویوی / ضهرع حوهَهی ....................................  ... ............................................................ایٌجاًة ساضیپاى 

تا آگاّی  تا ضٍظًاهِ ضسوی تِ ضواضُ .............................................................................................. ضطًم هجاظ ًوایٌسُ/ ػاهل

ِ  اطالػاتغالحیم ضطًم ٍ اجطای هَضَع هٌاهػِ ضا زاضا هی تاضن ٍ  ًواین، هی تاییسضطایط هٌاهػِ  اظ ًاهل  اضائه

 ٍ هاتل استٌاز هی تاضس.  غحیح آى، تِ هٌضن هساضى ٍ ًاهِ اظْاض ایي زض ضسُ

زض ّط هطحلِ اظ هٌاهػِ ًسثم تِ ذلهغ یهس هطهاٍض ٍ    تَاًس هیًاضكطها  تطسس، اثثات تِ ضسُ اػالم هَاضز ذالف گاُ ّط

 ًَِ اػتطاؼ ضا اظ ذَز سلة هی ًواین.حن ّطگتسیٌَسیلِ  ٍغَضت یٌلطكِ اهسام ًوایس. كسد هطاضزاز تِ 

 

 

 : ....................................شخص حقیقی / شخص حقًقی

 امضا : ....................................

 تاريخ : ....................................
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 6صفحـه : 

 «مشايراطالػات »

 :شخصات شخص حقیقی م

، ًلیِ هساضى ٍ هسهتٌسات هطتهَ  تهِ سهَاتن ٍ     تللي  آزضس ٍ اضراظ حویوی ضوي تٌویل هطرػات َّیتی ٍ 

 ضا اضسال ًوایٌس.تجاضب ٍ ًیع غالحیم حطكِ ای هطاٍضُ 

 

 : شخص حقًقیمشخصات 

 ػٌَاى ضسوی ضطًم: -

 ضٍظًاهِ ضسویٍضؼیم حوَهی ضطًم تِ اًضوام آگْی ثثم ٍ آذطیي تـییطات ضطًم زض  -

 ًَع ضطًم:     -

 سطهایِ ثثم ضسُ: -

 اساهی سْاهساضاى ٍ تطًیة سْام ضطًم: -

 رشتٍ ي پايٍ احزاس شذٌ اس ساسمان مذيزيت ي بزوامٍ ريشي كشًر بٍ اوضمام تصًيز مذرك اخذ رتبٍ:

 ظزفیت كاري باقیماوذٌ تعذاد كار مجاس محل اخذ رشتٍ ي پايٍ )استان( پايٍ رشتٍ

     

     

     

     

 آدرس:

 آدرس ساختمان مزكشي ي دفاتز:

 آدرس الكتزيویكی/ سايت ايىتزوت:

 تلفه/ ديروگار/ سايت ايىتزوت:

 تًضیح:

تػَیط اساسٌاهِ، ضٍظًاهِ ضسوی، آگْی ضسوی آذطیي تـییطات ٍ ضًٍَضم هسضى اذص ضتثهِ اظ سهاظهاى ههسیطیم ٍ      

 تطًاهِ ضیعی ًطَض ضویوِ ایي كطم گطزز.
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 7صفحـه : 

 «رمبخش چُا»

 مؼیارَای ارسیابی کیفی مشايران ي يسن آوُا
حساًثط  عًامل ارسيابی معیار شزح معیار رديف

 اهتیاظ 

۱ 
)ساتوِ اجطایی(  تجطتِ ٍ زاًص

 ًاضذاًِ غٌؼتی تلػیلیططاحی 

 ٍ یا غٌایغ ؿصایی

 35 یا غٌایغ ؿصایی هطاتِاهق: اًجام ذسهات ططاحی ًاضذاًِ غٌؼتی 

2 
طایی( )ساتوِ اج تجطتِ ٍ زاًص

  ًظاضت تط اجطا ًاضذاًِ غٌؼتی

 ٍ یا غٌایغ ؿصایی

غٌایغ  یا غٌؼتیِ ام ذسهات ًظاضت تط اجطای ًاضذاًاهق : اًج

 37 ؿصایی هطاتِ

۷ 

اضظیاتی ًاضكطهایاى هثلی هتٌاسة تا 

تؼساز  پطٍغُ ّای تاال ططاحی 

 ًاضذاًِ غٌؼتی تلػیلی

 ٍ یا غٌایغ ؿصایی

 ُ ّای ذسهات ططاحیضضایم ًاضكطهایاى هطتَ  تِ پطٍغ

 8 

۶ 

اضظیاتی ًاضكطهایاى هثلی هتٌاسة تا 

تؼساز  پطٍغُ ّای تاال ًظاضت تط اجطا 

 ًاضذاًِ غٌؼتی

 ٍ یا غٌایغ ؿصایی

 7 ضضایم ًاضكطهایاى هطتَ  تِ پطٍغُ ّای ذسهات ًظاضت تط اجطا

 زاًص تطًاهِ ضیعی ۱
 اهتیاظ 16ضیعی ٍ ًٌتطل پطٍغُ  ًظام تطًاهِ

57 
 اهتیاظ 4هستٌس ساظی ٍ ضٍش گعاضش زّی ًظام 
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 8صفحـه : 

 «بخش پىج»

 

 َای مؼیارَای ارسیابی کیفیفزم
 

 ضاهل:

 

 (اجطایی ساتوِ) تَضیحات ٍ زاًص ٍ تجطتِ هؼیاض كطم -

  هثلی ًاضكطهایاى اضظیاتی كطم -

 زاًص تطًاهِ ضیعی كطم -

 

 (اجطایی ساتوِ) تجطتِ هؼیاض كطم
 

  ضسُ اجطا هطاضزازّای تؼسازی اظ هطرػات

 

: .....................................................  هطاٍض ضطًم ًام    
 

 :تَضیح* 

ِ  ٍ اسهٌاز  ههطاضزاز،  هَضَع حاٍی ًاضكطهایاى تا كیواتیي هطاضزاز ّایهَاكوتٌاهِ ً ی تایستی هطاٍضاى -1  ًوطه

 . ًوایٌس اضسالضا  پطٍغُ اظ هرتػطی ضطح پطٍغُ، ظهاًثٌسی تطًاهِ پیواى، هست اتالؽ، ظهاى هطاضزازّا، ّای

 -تَهیهس  سهاهي - سهاذتواى  ططاحهی  حساهل ضاهل ضا ًِ ّای غٌؼتی ًاضذاًِ  ططاحیزاًص هطاٍض هی تایسم  – 2

ِ  -،تاسیسهات  تؼویطگاُ -اًثاضّا -تستِ تٌسی ِ  -ترهاض  – كطهطزُ  ّهَای -ّها  سهطزذاً ِ  تػهلی ،  تهطم  تهطاًس  - ذاًه

 .تاضسزاضتِ ضا  (اتعاضزهین -هٌاًیي – تطم – ساذتواى)  تجْیعات ًاهل هیسم، ازاضی ساذتواًْای، آظهایطگاُ

 

 

 

 

ذاتوِ تاضید  طٍعض تاضید 
 هست

 تِ پیواى

 هاُ

 ضواضُ

 هطاضزاز

 هطاٍض
 پطٍغُ ًام ًاضكطها هطاٍض

ق
زی
 ض

       1 

       2 
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 9صفحـه : 

 

 فزم ارسيابی كارفزمايان قبلی

      تاضید:                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ضواضُ:                                                                                                                                              

 .......تِ: ضطًم 

 اظ: 

    هَضَع : گعاضش اضظیاتی ػولٌطز ضطًم

.................................................... زض  تا ضرع حوَهی/ حویوهی ضطًم ........................................ گطزز  تسیٌَسیلِ تأییس هی

ِ ههست  ............................ ته پطٍغُ ........................................................................................ طی هطاضزاز هٌؼوس ضسُ تِ ضواضُ 

  .اسم ٍ ػولٌطز ایطاى ضضایم ترص تَزُ  پیواى زاضتِ  .......هاُ زض تاضید ........................... .......................

 مُز ي امضای کارفزما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


