
йтоБйлно подплвшшв нд нои

оБявл[нив з^ въ3лохвн^ поРьчкА (!.9сп' 7)

ве(п||ик ха ввропейс:оля съ:оз

!,1нфрмация и онлайв формуляри: }гко://з!:пар-1е6.ецгооа.еш

оБяв'[внив зА въ3'[оя@нА поРь|!кА
РеФ..'гтат|| от процед||'дта 3а въз]1агане на обществе'|а поръ||ка

дд['е|ст|вд до14124/вс / зол
!||роекг на обявление
фФбяв;:ение за пуФпи:9ване

РА3дв'| [[: (|Р!.4}1Б[
![.1) об8ат ца обцес|вепата по!ъчка
[[.1.1) напменованпе 3

''доставка на нетна електричёска анергия и из6ор на координатор на
6алансираща трупа за администра тивната с!рада на тп на нои - плевен''.

2 14-2о11-1015-14-6?
[|.1.2) ос||ове|| сРу код: 0 9з100о 0

РА3дв/| 1: 8Б3./!А!А|1| ФР|А ш

|.1) напменовая||е п а'ц'ес,!
0тговарят 3а ||ооцед:'оата)

1 (шоля, посочстс вс|[|.кп въа.'!ша![п| органи' ко}!то

оФпциално наименование:
национален осигурителен инсти!ут 

' 
чрез тп

на нои - плёвён

1{ационален регисграционен номеР: 2

1'21ов2521о11-|

пощенск|{ адрес:
пл. иван миндиликов ш| 8
гРад: | код }.101$:
плевен ! всз 14

пощенски код: | дъря{ава:
580о [ вс

лице за контакг:
влеонора Радулова, поля петкова

те'[фон:
+з59 64884484 /+з59 64в84411-

в'[екФонна поща:
р1етеп0пэз!.Б9

Факс:
+з59 6488444о

интернет 8дРес/и
основен адРс (т'к[):
Б![рэ ; /,/шшш. по! . Б9
Адрес на прфила на :9гувана (9&!):
ь! Ёр5 : ,/ /! епае г5 -рць.]- ! с . п5 5 

'.
. ь97ер/р1п

[.з) Фьвшест:ло въз.лпаталле

[!|орьнката обхваща сьвместно вьз.,|агане
в слг]ай ва сьвместно вьа'|агане' обхващащо раз']ични дър)кави - пр1|'лояммото национа.||но
3аконодателство в сфрата на обществените поРьчки:

[-'|11огьчката се вьзлага от центоа]|ев оопан за покупки

[.4) в|!д на въз'|ага]цпя орга||
!йинистерсгво или всякакьв друг нац|{она]!ен !|!уб:ннноправна оРганизация

гоги фелералев орган' вкпючпте]!но техни
региона'!ни и]|и местни подразде'!ен!{я

|]||ационална или ф€дерална агенция/с:ц>т<ба [!вропейска ивсттгцция/агенция ::ли
ме2!(д/народна орган}|зац}1я

!Регионален и.ггн местев оРган
|-''] Регионална или месп*а атенция/с-лту:к6а

!.[рг тип:

[.5) 0сновпа дейност
!Фбши обшествени ус'уги

!Франа
!Фбшествен ред и безопасност
!Фколна среяа
! 14кономинески и финансови дейноспа

|-13дравеопазване

[Ёастаняване/х<илищно строите]!ство и
за 0тд|{х н |9лтура

!€ошиална закрг:ла
!Фглих, п9лцра и вероизповедание
!Фбразование
БАРуга дейност: 9прав',|ява дьр)кавното

обшествено осицряване



оБявлвни€ зА въ3''|ожвн^ поРьчкА {фр.пп' 7)

дотгь'[нителен сРу код: 1 2

п.1.3) впд на поръ.ц(д
|-''|ёгооите.гпсгво й.]|оставкп |-19отуп:

п.14) кр!т,(о оп||сд]ц|е:
!редмет на настоящата о6ществена поръчка е доставка на нетна активна
електрическа енертия _ ниско напрехение за нухдите на тп на нои _

плевен и избор на координатор на стандартна балансиРаща група, който да
осъществява пълно администриране на информационния поток с
Блектроенер!ийния системен оператор /|€Ф/ и поемане на разходите за
небаланси. предметът на поръчката включва доставка на нетна активна
електрическа енергия ниско напрежение за административната страда на тп
на нои _ плевен с адрес: гр. плевен, пл. иван миндиликов !{! 8, включване
на обектите в стандартна балансираща трупа с координатор изпълнителя,
осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението' изготвяне и
подаване на почасови дневни т'рафици. поемане на отговорността за
6алансиране и всички дейности' свързани с участие в ли6ерализиРания
пазар на електрическа енеРгия на възложителя.
п.16) ипфоР||а|ц!я от'|ос|[о обособе!п[т€ п(х'г!ц!||
насгояц|ата поуьчка е оазде'лпена на офсбени позиции !а п нев
[[.:.7) Фб:цд стойллост на общесгвепата по1гъ'пса (без да се вхл'о!п8 дд(с)
(\ойносг:
(!т!оля, поонетпе бщатпа спо7ностп на общатпве,+отпа поуън:о<а. 3а шнфр:'аац1!я о7пнос|1о
шнйвшфолнш по1:ъчкц' моля' 1к'ползв11&тпе рзёел |)
и.ди най-виска оферта:
които са к}ети предвид

/ 1|ай-висока офрта:

ва.'ут&: всш
(л. ралатсовш стторазу;*ал;я - о6ца яохс|!'м0!1'1о стпо11ностп эащлатпо про&ьлэстлтпелностп)
(за йтса*сшзтал с1'|с:пе'4ц Ф, пощппл - стпйт+ос,гп на порьчка7пап'пе, коятпо/коштпо не е/со
вклюнено/ш в прейтцнц фявлентля за вв/па,в 11а поръчю')
(за поуьню;, базшранш на Ра'1:,Фвц епороч|мен1'я; око тпов|1 Ф ца!сква - с!по|!ностп'к,
пооъчтсатпа/цтпе. коятпо/тоцтпо те е/в включено/ш в поейтднц обявленця зо вьэлааат+е на поръчтад)

РА3дв/| [[: Фппсапие / Фбос.обена повицпя
оп!|с8|п|е

п.2.'.) !{аи[!€нование: 2

обособена позиция ш9:
2

ц.2..) до[[ълц!|телнп сРу кодове 2

Фсновев €Р9 код: !

допь'[ншт€лен сРу код: 1 2
09з100о0

[[.2.3) място на изпълценце
основно мяст0 на !{з|тъ]]нение:
Административната сграда на тп на нои - плевен, с адрес: гр. плевен.
пл. иван миндиликов ш' 8 с подробно описание на всяка една измервателна
точка съгласно приложение ш! 2 към техническите спецификации.
ко8 ш1'тБ: 1 всз14
[[.2.4) описакие нд общес|ве|!ата по|уьчка:
(естесгво и колинество на с1ро}пелни работи, доставки }1лп ус!гуп1|\л|| 

''казване 
на потрбности и

изисквания)
предмет на настоящата о6ществена поръчка е доставка на нетна активна
електрическа енергия - ниско напрехение за нухдите на тп на нои-плевен
и из6ор на координатор на стандартна 6алансираща група. който да
осъществява пъ.'тно администриране на инфоРмационния поток с
влектроенёРтийния системен оператор /Ёё@/ и поемане на разходите за
не6аланси. предметът на поръчката включва доставка на нетна активна
електрическа енеРгия ниско напрежение за адш'1нистративната страда на тп
на нои-плевен с адрес: тр.плевен, пл. иван миндиликов ш! 8, включване на
обектите в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя,
оситуряване на услуга по прогнозиране на потреблението' изготвяне и
подаване на почасови дневни графици. пое!дане на оттоворността за

унп| сс2!ас.656о64!|,_9.ое{].'! о65ф89



оБявлвнив }^ възложвнА поРьчкА (*ф3' 7}

6алансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания
пазар на електрическа енеР!ия на възлохителя. протнозното потребление
на възлохител я за 24 месеца е 22о ооо кпь (22о.0о мшь) съгласно
прилохение ш! 1 към техн. спецификации.
ш.д.5) кр!ттер,!п 3а вь3лагдпе 1 !

кРитерий за качесгво _ име: / т€я€ст: ! 2 2о

критерий, свьр3ан с разходи - име: / тфкест: 1 2о

11ена _ 1ех<ест: 21

!!.з.::) ![хсфрша:ртя 0г||осно ощ{пте
опции
9писание на опцнит€:

дап нев

п,2.ц) ип(фРша|ц|я отшоспо сРедспва от 8вропейскпя съ:оз
Фбществената порьнка е във вРн}ка с прое:сг и/или прощама, финансиран/а сьс
средсгва от ввропейския сьюз
}|деггпафикация на проекта:

да! нев

п.2.14) догь'||огтел,|! :плсфрма:р:я:
източник на финасиране - 6юдхетът на дърхавното обществено оси!уряване.
€тойността на поръчката не тРя6ва да надвищава сумата от 49 о0о лв. без
включен ддс.
РА3А['|19: пРоцвдуРА
гу.1) опцсд||пе
ту.1.1) вид щ'оцедФа
[|Фгкрита пршещра

!}скорна прошедра
Фбосновка:

!9щанинена пропедра
!9скорена процедра

Ффсновка:
! 6!стезателна процефФа с договаряне

!9скорена пропещра
Фбосновка:

! (Бстезателен диалог
! 1|ащньорсгво за иновации
!8ъзлагане на поуьвка без прелварплто:но т:ублнцване на обяв.г:ение за порьнка в Ффипиален

ве(тнпк на ввропейския съюз в слг!агте, изброени по-до;ц (моля, погьлнете прилоэкение |:.)

]||фливно сьстезание
|-"] [1ояко договаояне (мо'тгя. поттьлнете пои.гго:кенпе |к)
19.:.3) ![хформа:ц:я ('тносно ра'1ково спораФ/шех!!е п'!!! д|п|а!д,ична сиспе1ца
поч!'п!$!
!1ази обшествена порь.:ка об:ва:!а ск'|ючването на рамково споРащмение
|-1}сгановена е динамична системд за покупкп

3а

ту.1.6) инфоР}|а]ця о11|оспо е'|е!с[х)ххп' търг
|-"! !,!зползван е електоонен тъог

!9.:.8) }|псфрца:ц:я ог:лосно €поразушенпеп) 3а дърясавнп по1гътлси (@РА)
общесгвената поръчка попада в об:вата на €поразрпението за дьР)!€вни поРьчки да ! не в
(сРА)

гу.2.1) пред'||п!1а :цФ:пка:ц:я сг:дос!|о та3и щ'оцед4)! 2

[омер на обявлението в Ф8 на 8€: до1,$ 1о5-2о9529
}{омер на обявлението в Роп:7897о8
(Б0т<о отп слфнцтпе: 9бявленце эа п1:йварштпелна шнф1ллса14!я' 1к'по./!3ы'но котпо покана за
унастпце в сФ1пе3атпелна проце0ур; @6явлачше эа поръчт<а; @бявле'оале за ёоб7;оволна

гу.2.в) инфоршац,{я от!{осно щ'ец)агявдне на дднамп||на спсте!!а 3а пощ/п!о{
!9бявлениего обхваща пРекратяването на динами|!ната с|'стема за пот9пки, тфли[9вана с

[у об.вена



оБявл€нив 3А вь!пожвнА поРьчкА (щфп' 7)

3а
]8ъзлагашият орган няма дд вьз'1ага повече по|уьчки вы} основа на пореп(хоченото обявление за

въа'[ожена е поръчка/обософна познция дап нев

поРьчка ш9 (договор ш9):
обосфена позиция ш9: 2

на||меновац||е:

!1орьнката/Фособена познция не е вьз'|ояена
!|е са по.'тученп оФРги ||ли заявления за учасгие и]|и всички са бгоги огхвьщени

9ригинално обяв.тгение' изпрат€но ч|вз 7

!е}.[о:!сев
!тво е$еп6ег
[]Аруго 

-

потр€бите'|ско в.'|иэане в тво е$епа е!:. 7 

-

€правка за обявлен',я:2о|7-2о9529 2 (година и номеР на дощме:тга)

у.2) възлаг|||е на
у.2.1) дата ца ск.'|!оваяе на договоРа

лл/мм/гггг

!.э.э) [[нсфр*:а:р:я относно офе|}ти
Брой на по.гцнените офрги:
Брой на офертите, посгъпи.лги от й€[1:
(|т1€!! - какго е определено в 11рпоръка 2оо3/361/во на |(омисияга)
Брй на офещнте, постъпили от офере!гп! 0г друп'| дьР)кави - .:ленки на 8€:
БРй на офертит€, постъппо:и от офрент1| от дьр'.(ави' коггто не са член:сд на Ё€:
Боой на о6еотите- по.]тучени по електтх)нен [1ът:

пооъчката е вьзло'(ена на гоупа от икономичоски опеоатоои дап неп
у.2.{) и адоее в! !|3пъл!||{теля !

у.2.4) ипфоРйшщл от::осно с:ойлос:та нп по1гъ.псата/обособехата поз!др|я (без да се
вк'||ова д,[с)
(!ървонанална обща прогнозна стойност на поРьчката/обособената позиция: 2

Фбща стойност на порьзката/обособената по:}иц!|я:
илп Ёай_ниска феща: / }{ай-висока оферта:
коип) са к}етц предв!|д
валща:
(за ро;'<ковш спорзумен:;я - обща хакс1!хална с/пойностп д тпазц фоо6ено по3цц1!я)
(за Фналашнно а!с1пе'1ц зо покупп! - стпо7ностп на порънкатпа/штпе за тпазш партпш0о,
коятпо/коштпо не е/со втоо:оонена/ш в п7юёшш'а, фявлен:|л зо възлаеане уао поръчюл)
(зо порънпл, Фзшронц на р'1,<ов1, епорощ'1ен1!я; ако тпова е 1!3цскв|, - с.пойностп на
порънкатпа/штпе эо тпазш партпшёо, коятпо/юштпо т+е е/в вклтонена/ш в преёштднц обявлас:о;я зо
възлоеане на пооъч'сц')

у.2.5) ипфорпа|ц|я с;тносно въ3)|агавего ва под:апълв*тте.':п/п
! }1ма вьзмо:кност порьнката Аа 6ьАе Ёьз]|о)!ена на подизгьлпнпте-.:п/и
стойност или дял от по| ъчката' които е вь:}мо]кно да 6ьдат вьзло]кени на подизпълн}{гели {

отойносг, без да се вкл|очва ддс: 

- 

ва]цта:
!ял:. 

-%

кратко описание на де'|а от поръчката, който ще 6ьде възло)кен на подпз[гы|ните,]и:



оБявлвнив з^ въцохЁнА поРьчк^ (*р.п' 7)

РА3.00Ё'[9!:
у[.3) догьлн|п€.'ц|д :ппфориалртя: 2

с Решение м 1о4о-14-6 от з1.08.2017 г. на директора на тп на нои _

плевен на основание нл.108, т.4 и чл.1о, ал.1, г.2 от зоп е пРёкратена
процедурата, тъй като офертага на единствения участник е неподходяща по
смисъла на 52. т. 25 от [Р на зоп. а именно не оттоваря на техническите
спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката. Решението е
в сила от 15.09.201] г.

по о6жалвдяе
9[.д.:) ()огалл. ко|1то с[товаоя 3а п!оцедуп*пте по о6жалване
официално наимеяование:
комисия за за!]|ита на конкуренцията
пощенски адрес:
бул. витоша п! 18
!рад,
софия

пощенски код:
10оо

дър)кава:
в6

телефн:
+з59 298840?0

в'!екФонна поц|а:
срса6п!пвсрс. ьч

Факс:
+з59 29807з15

инт€рнег адрес (ок| ):
ьсср: / /шшш. срс. ьо
9[.д.д) 0огап. който 0!товаоя ва !т!оцеду!ш!€ по ше.ш|'ция з
официално напменование:

поще!!ски адрес:

фад: пощенски код: дъря(ава:

1елефн:

вле|стронва поща: Факс:

интернег адрес (( к!,):

у[.4.3) подаване на лса.л:би
точна инфрмация относно краен срок/крайни щокове за подаване на хсалби:
на основание чл.197, ал.1. т.7 от зоп срокът за обжалване е до
1'4 . о9 .2о1'7 ! . включи1!елно .

у[.4.4) сл!глба' от която мо'(е дд бъде пол5гвева инсфрша:р:я относ!!о подава1!епо на
*а;л6ол 2

оФициално наименование:

||ощенски адрес:

град: поц|енски код: дър?|(ава:

1елефн:

ь!екгронна поща; Факс:

и[{г€рнет адрес (('к!,):

у[.5) дата ха п3п[)а[|8не н! ндспощопо об.в:ленце
]1ата: тп_оо-эо:т пл7мм/гттт



оБявлвнив з^ въ3ложенА поРьчкА (ффп' 7)

пРи]|о)квнив г1 - оБ!цвстввни поРьчки
0снования оа въ*::отането на ппо|}ъ||кат. без щгеддар:пе.лп:о пубтп:9ване на обявт:ецпе

за по1гъвхп в Фф:пц:!'!ев востник на 8вропейслшя съ:оз

д,[Р'ект 'ва 
2о\4 / 24 / Р.с

(мо.:пя, пзберете сьо1всг!{ата о!пц|я п щ>едставете обяснение)
1. основания за избор на процедра на договаряне 6ез предваритшно тгублиг9ване на обявление за
поРьчка в сьответствие с член 32 от диРек!|1ъа 2о14|24|Ёс
Ёяма офещи или няма под(одящи оферти/заявления за участие в отговор на

!огкрита прошедра
!ощанинена пршедра

!3а уоуги/сгокп 3а наг!ноп3о|едова1епска и развойна дейн(шт при стргите услов||я' }'казани в
дирпстивата (само за дос:авкн)

стРо|{телствот0, доставките и.,|и ус'гуп{те могат да 6ьдат пРедоставени само от опреде]|ен
ико|!омически опеРап)Р поРад1{ следната причина:

!отсьствие на кон!уренцпя по техни|!еск|! причинп
!обшесгвена порьнка с цел сьэдаване илп прилобиване на унпка]1но произведение на изкуството

и.'|и творческо изпь'1нение
!зашита на изк.г:ючителни права' включит€лно права вьрц ивте.,|екуална собственосг

!!зк.г:юнителни неоглохсни обстояталпства' предизвикани от непРедвидими за вь&лагащия орган
(ъбития, и в сьответствие със строгит€ усповпя' ука!}ани в директивата

!.4отгь':ните.ттни лоставк|| 0т [тьрвонача.,]ния доставчик' вьз.:!о)кени при стргите условия' указани
в директивата

!Ёово/и стротгтелство/уоцги, кот:то представ'!яват повп)Ренпе на съществуващи
стротттелство/услтупт и кот!то са въз'!Фкени в съответствие сьс строг|{т€ усцовт:я' указани в
дир€ктив!}та

!|!орьнка за услтупл' пРедхо)!цана от кон[урс за прое|сг' въФ|ох(еха сьгласно предвидените в
кон|урса за проекг правпш:а на победтгте.тпя или на един от победите'!ите в непо

!Фсицряване на доставки' копто са кот1|рани Ё защпени на стокова борса
[|о:9пка на доставки и'!и ус'туп' пРи особено изгодни условпя

!ст лоставвик, който окончателно прекратява своята сп)панска дейност
!от ликвиАатори 1'.,!и синдици пРи несьстоятелност' спора:}р!ение с кредитори и.,|и сходна

пРцед/Р сьгласно национа]]н}тт€ правила и разпоредби
2. дРуги основан|{я 3а вьз]|агане на поРьчката без прщварително публи:9ване на покана за )д!астие
в сьстезателна пРоцедРа в официален вестник на ввропейския сью3
!Фбшесгвената поРьчка не попада в обхвата на прт:ло:кение на диРктивата

3. обяс|!еппе
йо.л:я, обяснеге по ясен |{ ра:]бираем начпп защо вьФ1агането на порънката без предварително
тцбли:9ване в Ффицпа'!ен вестник на ввропейския съюз е законосьФразно' като посочите
съотносим:гте факги и копато е у[!|естно' правните 3акпючен}{я в сы)тветствие с ди!юктивата:
(максипгуи 5оо 4п:и)

пР[[ло)[(внив г5 - оБш!вствпни поРьчки 1{А нискА стойност
освова|(пя 31 въ3,'!аг8не ||д по[}ъ|{кд ч!ез пРя!со договаряве

зоп
(:шо;:я, пзбере:э съ(}!ветната опц,|я п щ;едставете обяснение)

:. Фснования за изфр ва процедфа на пряко договаряне
сгро!{г€лствот0, доставките и'|и ус'угите могат ла 6ьлат прелосгавени само от определен
икономически оператор порад!| е.'|едната причина:

!отсьствие на кон[9Рнция поради технически причини
!обществена порьяка с це| сьздаване или придобпване на уник:1лно произведение на изцството

и]|и творческо изпъ'1нение
!защита на изк;:ючитепни пРава' включште]1но права вьрц инте'[екца,|на собсгвеносг

!3а уотупт/сгоки за и развойна дейност при строгите уФ1овия' указани в
зоп (само 3а доставки)

!,![опъ.тгнггте.лни лоставки от гьрвонача]|нпя доставчик' въз'1о)кени при условията, указани в 3оп



оБявлвнив зА въ].'|охвн^ поРьчк^ (..р.'' 7)

]!|релмет на порьнката е доставка на стока' която се тьрг}та на стокова фрса' сьгласно списьк,
одобрн с акг на йин]|ст€Рския сьвет' по пР€длФ!(ение на мивистьра на финанс}|т€

поцпка на доставки и'|и ус'туп{ при осоФно изгодни условия
!ол лоставник, ко*то окончателяо пРкратява своята стопанска дейносг
!ог ликвттлатори и,'!и синдици при несьст1ояте,,|ност' спора3ушение с кРед}{п)рп }1'1и сходна

прцедФа съгласно нациова]!ните правила и разпоредби
![1орьнката е за устгупа' предхох(дана сг конц[ю за прект' въФ!о)кена сьгласно предв|'дените в

кончрса за проект правила, на победтггеля !|лп на един от победгтелите в него
!Ёеобхолимо е неотло)|шо въз'|агане на поРьчката пора,11{ ивк..!ючите.,!ни обстоятелсгва,

предизвикан1| 0т сьбггпая, котгго не могат да 6ьдат предвиденп от вьз!ох(ите;|я и не е вьзмо)кно
спазване на сРоковег€ по чл. у8, ал. : п 3 ог 3Ф!|

!!1роцешрата за вьз.лпагане нрез тцблично състезание е прекРатена, ъй като вяма подадени
фещи и.лпи подаден}{г€ офрти са вепо&{одящи и !тьрвоначш:но обявенит€ ус./!овия не са
сьществено пРомененп

!3а многэ кратко време вь!]никне вьзмФ{о{ост да се пощчат доставкя !''пи ус'туп', при особено
изгодни ус.'[овия и вд цена' значително по.нцскд сг обичайн:гге пазарни цени

!Ёеобходимо е повтоРение на стРите.'|ство и'1и ус'уги' Ёьз;|Фкени от сьщия вьзло:кител/и на
|гьрвонача.']н8я из|ты|н}{тел' при на]|ич]!е на условията' посочени в 3оп

!Фбшесгвената поРъчка е за ус'туп| по пр|'|о'!(ение ш9 з и е на стойност по ,:л. эо, ал. э, т- э от 3Ф!1

2. облс|.е!п|е
йоля, обяснете по ясен и разбираем начин эащо вьз.,|агането на по| ъчката чрез пряко договаРяне е
законосьобразно, като пооочите сьотносимтгге фатспа и когато е умесп!о' правните зак.[[|очевия в
сьответствие сьс 3Ф11: (максищпл 5оо д:ми)

въапагащият орган/гьзло:кителят носп отговорхост за гаРнт[ране на спазване на
законодателството на Бврпейския сьюз н на вси(!ки пРилФ]ими 3акони.

1 }!оля, повторете' колкото пъти е нефходи['1о
2 в пр'!ложимите случаи
. ако тази инфР..1ация е известна
7 3адължителна инфР}'^ация' която не се щ6лицва
1о |,юже да бъде пРисъдена значи.'юст в,.всто тежест
а: м9)к€ !|3 6ъде пр}4сьдена значи|{ост вместо тежест; ако цената е единственият

критерий за възлага1{е' тежестта }€ се из|юлзва

|алпва 1^. ь !эр
.(прекгор па [|1 на нои -
3аповед .]{д 101640_251/10.03.2017 г. на

ал. 1 от 30[| съгласно

унп: ф2ь{с.6560с4!ь49&].л ф59с!9


