ANUNȚ DE PARTICIPARE
№ 28 din 28.07.2022
privind achiziționarea de bunuri
prin procedura de achiziție:
Licitație deschisă – «Livrarea tehnicii speciale»
Nr. MTG-L-28/22
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
□ Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
1. Denumirea entității contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
2. IDNO: 1003607010109
3. Adresa juridică: R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad
4. Numărul de telefon/fax: + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468; 22 300 405
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.moldovatransgaz.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul
Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de
achiziție comună): Entitate contractantă - „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de
transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596
din 10.06.2008.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Nr.
ord

Cod CPV

Denumirea bunurilor
solicitate

Unitate
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Valoarea estimată

1

43211000-5

Livrarea tehnicii
speciale
(Buldozer)

buc.

1

conform Caietului de sarcini

2 750 000,00

(lei fără TVA)

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:
-

Livrarea se efectuează la adresa beneficiarului - R. Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui
Vodă,155.
Termenul de livrare – Trim. IV a. 2022

12. Termenul de valabilitate a contractului:
Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a
obligațiilor de către Părți.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată (după caz): nu
1

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al
unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a cerințelor entității contractante privind depunerea ofertelor:
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Cerințe de admisibilitate a ofertei
1.

Declarație privind
valabilitatea ofertei

Completat conform anexei nr. 1

Obligatoriu

În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.

2

Garanția pentru oferta:

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se
deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără
TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea
ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante
confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată,
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și
ștampilată de către ofertant; (Cumpărătorul restituie garanția în
termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu
câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.)

Obligatoriu

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului:
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad;
IDNO:1003607010109;IBAN:MD95VI022513100000003MDL;
BC „Victoriabank” SA filiala nr.31 Drochia; VICBMD2X502;
TVA 5200032.

3

Demonstrarea
eligibilității de către
ofertant/candidat

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor
efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de
bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic,
confirmată prin semnătură electronică (Anexa nr. 2 la
anunțul de participare);

Obligatoriu

Cerințe de calificare

4

Declarația privind
neîncadrarea în situațiile
prevăzute de art. 34 din
Legea nr. 74/2020 cu
privire la evitare a
conflictului de interese

Original – completată integral, confirmată prin semnătura
electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți.
Anexa nr. 3

Obligatoriu

5

Dovada înregistrării
persoanei juridice

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată
prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de
către ofertant

Obligatoriu

6

Informație generală:

Original – completată integral, confirmată prin semnătura
electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți.
Anexa nr. 4

Obligatoriu

7

Declarație privind lista
principalelor livrări
efectuate în ultimii 3 ani
de activitate

Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3
(trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț. Condiția
se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de
bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea

Obligatoriu

2

viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri
similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît
valoarea viitorului contract.
Declarație completată conform Anexei nr. 5, cu anexarea
documentelor confirmative (copii contracte, acte de primire
predare, facturi, etc.,)

8

Demonstrarea capacității
economice financiare:

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de
bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de
Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original
confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și
ștampilat de către ofertant.

Obligatoriu

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau
2021,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie,
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice și/sau
semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1);

9

10

11

Atestarea conformității
bunurilor, identificată
clar prin referire la
specificații sau standarde
relevante

Certificat de conformitate pentru bunurile propuse

Obligatoriu

Specificația tehnică

Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea
tuturor cerințelor caietului de sarcini, cu anexarea
documentelor doveditoare (catalog producător /
broșuri/manual operațional.)

Obligatoriu

Garanție Minim 12 luni

Obligatoriu

Declarație privind termen
de garanție

Certificate de calitate (de la producător)

Obligatoriu la
livrare

-transfer pe contul autorității
-formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată.

12

Garanția de bună execuție
5% din valoarea
contractului

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se
deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului
fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea
contractului sau prin transfer la contul autorității contractante
confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată,
confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului
(Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din
momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii fără
obiecții).

Obligatoriu
se prezintă odată
cu semnarea
contractului

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului:
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL - or. Drochia, s. Țarigrad;
IDNO: 1003607010109; IBAN:
MD95VI022513100000003MDL; BC „Victoriabank” SA filiala
nr.31 Drochia; VICBMD2X502; TVA 5200032.

Oferta financiară
13

Oferta (cerere de
participare)

Completată integral conform Anexei nr. 7

Obligatoriu

14

Specificația de preț

conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8

Obligatoriu
3

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii
negociate), după caz: nu este cazul.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț
20. Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Cel mai mic preț de ofertă

1

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

V=Cmin/C1…n х 80 unde,

80

V – evaluare prețului ofertei, puncte;
Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei;
C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei;
80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;
Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii contractelor similare de
achiziții, se calculează în baza informației prezentata în Anexa 5

2

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:
E = S1…n / Smax х 20 unde,
E – evaluare experienței similare, puncte;
S1 ...n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei;
Smax – suma tuturor contractelor similare a ofertantului cu cea mai mare
valoare, lei;
20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare;

20

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.
-

până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

-

pe: [data] conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile / oferta să fie actuală la momentul semnării
contractului
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția
cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat /
limba rusă
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
4

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este
cazul.
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: conform SIA RSAP
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
se va utiliza
nu se accepta
se va utiliza
se va utiliza

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale
a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene): nu
35. Alte informații relevante:
- Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO.
Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea
ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în
valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei
naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor.
-

Modalități de finanțare și plată: Avans – 0 %.

Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii
emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată
amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii.
-

Pentru detalii adresați-Vă direct - „Moldovatransgaz” SRL, e-mail:
tender@moldovatransgaz.md .

Conducătorul grupului de lucru
Digitally signed by Boghean Valentin
Date: 2022.07.28 15:52:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.
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Anexa nr. 1
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa:

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ________________
_______________________________________________________________________, prin
procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de ______ zile , respectiv până la data
de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ............. Cu stimă,
Ofertant
........................
(semnătura autorizată)

6

Anexa nr. 2
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri

DECLARAŢIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al
________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în
cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii
efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească
definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/sau spălare de bani.
Numele și prenumele beneficiarului efectiv

IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: __________________________________
Funcţia: ____________________________
Denumirea operatorului economic ________________________
IDNO al operatorului economic _____________________________

7

Anexa nr. 3
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri

_____________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a
conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________
Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,
(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,
(denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din
procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la
art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:
- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu
avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării
(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu
subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de
achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane
care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte,
frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul
declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu
persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat
în procedura de atribuire,
Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența,
competenta și resursele de care dispunem.
Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________
(semnătura)
Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
-………………………………………………………..
-……………………………………………………….
-………………………………………………………..
-………………………………………………………..
-………………………………………………………..
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Anexa nr. 4
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri
INFORMAŢIE GENERALĂ
1. Denumirea operatorului economic: ______________________________
2. Codul fiscal: ________________________________________________________________
3. Decizia de înregistrare________________________________________________________
(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________
(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________
5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)________________________________________
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________
durata de valabilitate).

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________
(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________
(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________
(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul_________________________ mii lei
Anul_________________________ mii lei
Anul _________________________mii lei
11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,
inclusiv: fată de buget

mii lei

12. RECHIZITE:
DENUMIREA
COD FISCAL
BANK
SWIFT
IBAN
TVA
TEL/FAX
MOBILE
E‐MAIL
WEB
ADRESA JURIDICĂ
ADRESA POŞTALĂ
DIRECTOR GENERAL

Data completării:
__________________________________________________________
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________________________________________________________

(semnătura) și L.Ş.

9

Anexa nr. 5
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri
DECLARAȚIE
privind experiența similară
lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr
d/o

Obiectul
contractului

Denumirea/numele
cumpărătorului/
Adresa

Preţul contractului

Data Contractului

1
2
...

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:
1. Denumirea şi obiectul contractului_________________________________________________
2. Numărul şi data contractului______________________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului__________________________________________________
4. Adresa beneficiarului____________________________________________________________
5. Ţara_________________________________________________________________________
6. Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului ) _________________
______________________
b) finală (la data finalizării contractului) __________________
________________________
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluţionare:_____________________________________________________________________
8. Perioada de executare:
a) contractată___________________________________________________________________
b) efectiv realizată ________________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________
Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: _____________________
Denumirea întreprinderii: __________________________
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Anexa nr. 6
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri

Specificația tehnică:
Obiectul:
Numărul:
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8,9:

Nr
.
d/o

Denumirea
bunurilor
solicitate

Un. de
măsură /
Cantitatea

Specificarea
tehnică deplină
solicitată de
către autoritatea
contractantă

1

2

3

4

1

Livrarea
tehnicii
speciale
(Buldozer)

1 buc

Model/
marca/

Standarde
de referință

Țara de
origine

Producător
ul

5

6

7

8

Specificarea
tehnică
deplină
propusă de
către
ofertant
9

Conform
documentației
de atribuire
(caietului de
sarcini)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Data „____”__________________
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Anexa nr. 7
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri

__________________________________
(Denumirea operatorului economic)
adresa completă______________________________
tel, fax, e-mail _______________________________
OFERTĂ
Către_____________________________________________________________________
denumirea beneficiarului şi adresa completă
I. Examinând documentația de achiziție referitor la__________________________________
__________________________________________________________________________
(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:
I. Furnizarea (executarea, prestarea):
1._____________________________________________________________________
(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)
2._____________________________________________________________________
3______________________________________________________________________
4______________________________________________________________________
5______________________________________________________________________
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții
este: ________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de________________________________________lei,
(suma în litere şi în cifre)

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA
III. Termeni de plata:___________________________
IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile
V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a
defecțiunilor)_________________________________________________________
VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile

Data completării:
________________________________
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să

_______________________________________
reprezinte operatorul economic):
_______________________
(semnătura) și L.Ş.
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Anexa nr. 8
la Anunț de participare
achiziționarea bunuri
Specificația de preț:
Obiectul:
Numărul :
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:
Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor solicitate

1

2
Livrarea tehnicii
speciale
(Buldozer)

1

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Preț unitar
fără TVA

Preț unitar
cu TVA

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Termen de
livrare

3

4

5

6

7

8

9

buc

1
Valoarea totală:

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Data „____”__________________
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