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კონკურსის მეშვეობით ქ. თბილისში,  ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი 

მაჩვენებლების ესკიზის შესყიდვა  

 

 

წინამდებარე საკონკურსო პირობები შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე 
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საკონკურსო განცახდება 

 

1. ქ. თბილისის მერია (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. N7), ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით 

აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში,  ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი 

მაჩვენებლების ესკიზის   შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა 

დაინტერესებულ პირს (როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი).  

  

2. შესყიდვის ობიექტი : 

 ლოტი I -  ძველი თბილისის რაიონში  ქუჩის მიმართულების აღმნიშვნელი მაჩვენებლების 

(დგარით) ესკიზის შედგენა.  

 ლოტი II - ძველი თბილისის რაიონში  ქუჩის ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების 

ესკიზის შედგენა. 

 ლოტი III -  ქ. თბილისის დანარჩენ რაიონებში ქუჩის მიმართულების აღმნიშვნელი 

მაჩვენებლების (დგარით) ესკიზის შედგენა.  

 ლოტი IV - ქ. თბილისის დანარჩენ რაიონებში ქუჩის ნუმერაციის აღმნიშვნელი 

მაჩვენებლების ესკიზის შედგენა. 

 

3. კონკურსის მიზანია  -  ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების 

ესკიზის შექმნა.  

 

4. საკონკურსო პრემიის (მათ შორის ესკიზის შედგენის და საავტორო უფლებების გადაცემის) 

ოდენობა ლოტების მიხედვით შეადგენს (ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას უზრუნველყოფს 

შემსყიდველი): 

 ლოტი I -   1500 ლარი; 

 ლოტი II – 1000 ლარი; 

 ლოტი III -1000 ლარი; 

 ლოტი IV –500 ლარი. 

 

5. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება (ერთ დალუქულ კონვერტში) და 

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ 2013 წლის 18 მარტის 

10:00 საათიდან  2013 წლის  29 მარტის 12:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას 

ქ. N7, ქ. თბილისის მერია, მე-15 სართული, ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების 

საქალაქო სამსახური.  

6. კონკურსი ჩატარდება  2013 წლის  29 მარტს  12:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისის 

მერია, ჟ. შარტავას ქ. N7,  ქ. თბილისის მერია, მე-15 სართული, ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალური 

შესყიდვების საქალაქო სამსახური.  

7. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს ესკიზის ერთი ან რამდენიმე  ვარიანტი ყველა 

ლოტზე. 

 

 

 

 



 

 

 

საკონკურსო პირობები 

1. ქ. თბილისის მერია (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. N7), ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით 

აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში ქუჩის მიმართულებისა  და ნუმერაციის აღმნიშვნელი 

მაჩვენებლების ესკიზის  შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა 

დაინტერესებულ პირს (როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი).  

  

2. კონკურსის მიზანია - ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების 

ესკიზის შექმნა. 

 

3. შესყიდვის ობიექტი: 

 ლოტი I -  ძველი თბილისის რაიონში  ქუჩის მიმართულების აღმნიშვნელი მაჩვენებლების 

ესკიზის (დგარით) შედგენა.  

 ლოტი II - ძველი თბილისის რაიონში  ქუჩის ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების 

ესკიზის შედგენა. 

 ლოტი III -  ქ. თბილისის დანარჩენ რაიონებში  ქუჩის მიმართულების აღმნიშვნელი 

მაჩვენებლების (დგარით) ესკიზის შედგენა.  

 ლოტი IV - ქ. თბილისის დანარჩენ რაიონებში ქუჩის ნუმერაციის აღმნიშვნელი 

მაჩვენებლების ესკიზის შედგენა. 

 

4. საკონკურსო პრემიის (მათ შორის ესკიზის შედგენის და საავტორო უფლებების გადაცემის) 

ოდენობა ლოტების მიხედვით შეადგენს (ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას უზრუნველყოფს 

შემსყიდველი): 

 ლოტი I -   1500 ლარი.  

 ლოტი II – 1000 ლარი 

 ლოტი III -1000 ლარი 

 ლოტი IV –500 ლარი. 

 

          5. კონკურსში მონაწილეობის საფასური: 

5.1 საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს კანონის 191 მუხლის პირველი 

პუნქტით დადგენილი ოდენობით (50 ლარი). საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, 

რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge).  

5.2. საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:  

ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;  

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;  

გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;   

დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად 

განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი. 

პირის მიერ 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების დარღვევით გაცემული დოკუმენტის 

წარდგენის შემთხვევაში პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.  

 

6. საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ 

შესაბამის დოკუმენტს არ განიხილება.   

 

7. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება გაუხსნელად დაუბრუნდება 

კონკურსანტს. 

 

8. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან 

ხელშეკრულების დადებამდე.  

 



 

 

 

9. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ 

უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის 

შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. 

 

10. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს 

შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. 

 

11. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 

ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული  უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების 

შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).  

 

12. კონკურსი ჩატარდება  2013 წლის 29 მარტს  12:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისის 

მერია, ჟ. შარტავას ქ. N7,  ქ. თბილისის მერია, ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების 

საქალაქო სამსახური.  

 

13. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება (ერთ დალუქულ კონვერტში) და 

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ  2013 წლის  18 მარტის 

10:00 საათიდან  2013 წლის 29 მარტის  12:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას 

ქ. N7, ქ. თბილისის მერია, ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური. 

კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს ესკიზის ერთი ან რამდენიმე  ვარიანტი ყველა ლოტზე. 

 

14. საკონკურსო პრემია გამარჯვებულ კონკურსანტს გადაეცემა შემსყიდველ ორგანიზაციასა და 

გამარჯვებულ კონკურსანტს შორის ხელშეკრულების გაფორმების და  შესაბამისი ყველა საავტორო 

უფლებების ქ. თბილისის მერიის საკუთრებაში გადაცემის) შემდეგ არაუგვიანეს 90 (ოთხმოცდაათი) 

დღის განმავლობაში.   

 

15. კონკურსანტის მიერ წარმოსადგენი საკონკურსო წინადადება უნდა მოიცავდეს: 

 ტექნიკური დავალების შესაბამისად შედგენილ ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის 

აღმნიშვნელი მაჩვენებლების    ესკიზ(ებ)ს, რომელსაც თან უნდა დაერთოს ამავე ტექნიკურ 

დავალებაში ჩამოთვლილი დოკუმენტები;   

 რეკვიზიტებს დანართი #1–ის მიხედვით; 

16. საკონკურსო წინადადების შეფასება განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმით: 

 ესკიზ(ებ)ის ვიზუალური (გამომსახველობითი და ტექსტური ნაწილი) მხარე - კოეფიციენტი  – 

1,0. 

 

საკონკურსო წინადადება შეფასდება საკონკურსო პირობებში ჩამოყალიბებული კრიტერიუმებისა 

და ამ კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის კოეფიციენტების მიხედვით. კონკურსანტი 

გამარჯვებულად ჩაითვლება,  თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება ყველაზე 

მაღალი ჯამური ქულა.  ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა. 

 

17. კონკურსი ტარდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის 

დამტკიცების თაობაზე“  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 

თებერვლის N3 ბრძანების შესაბამისად.   

18. კონკურსთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია საკონკურსო 

კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ჟ. შარტავს ქუჩა #7, მე–15 სართული. საკონტაქტო პირი: მაია 

კვარაცხელია ტელ: +99532 237-85-68 

 



 

 

 

ტექნიკური დავალება 

 

ესკიზი უნდა ასახავდეს ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების 

სპეციფიკაციას და მის დანიშნულებას. მან უნდა შექმნას პოზიტიური ემოციური ფონი, უნდა იყოს 

ორიგინალური, საინტერესო და მარტივად დასამახსოვრებელი. 

 

ქუჩისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების ესკიზი უნდა შეიცავდეს: 

 

ა) ესკიზის ორიგინალი (შესრულებული ხელით), მისი ფოტო და ელექტრონული ვერსია; 

  

ბ) ესკიზი დეტალურად ყველა ფერის და ზომის მითითებით; 

გ) განმარტებითი ბარათი ესკიზის შექმნისას ავტორის ჩანაფიქრის შესახებ; 

დ) გამოსაყენებელი მასალებისა (ეს უკანასკნელი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას აგრეთვე სპეციალური 

საღებავის ან სხვა საშუალების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის 

აღმნიშვნელი მაჩვენებლების ნათებას ღამის განმავლობაში) და ესკიზის  განსახორციელებლად 

საჭირო ყველა დეტალის ზუსტ მითითებას. 

 

 

შენიშვნა:  

 
 გამარჯვებული ესკიზის  გარდა კონკურსზე წარმოდგენილი ყველა ესკიზი  კონკურსში 

მონაწილე(ებ)ს დაუბრუნდება კონკურსის შედეგების გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 10 

დღისა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

დანართი N1 

 

რეკვიზიტები: 

 

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 

 

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: 

 

კონკურსანტის  იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 

 

კონკურსანტის  ტელეფონის ნომერი: 

 

ელექტრონული მისამართი: 

 

ბანკის დასახელება და კოდი: 

 

ანგარიშსწორების ანგარიში: 

 

 

 

 

 

კონკურსანტის ხელმოწერა _______________ 

 

ბ.ა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

დანართი N2 

 

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb   proeqti  

xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos konkursSi gamarjvebul 
konkursantTan xelSekrulebis gaformebis procesSi. 

    q. Tbilisi                                                 --. --. 2013 w. 

  erTis mxriv q. Tbilisis meria, warmodgenili q. Tbilisis meriis ------------ saxiT (SemdgomSi 
“Semsyidveli”) da meores mxriv „--------------------“, warmodgenili misi direqtoris --------- saxiT 
(SemdgomSi `mimwodebeli~), saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad da maTi gaTvaliswinebiT, 
SeTanxmdnen Semdegze:  
 

Semsyidvelma Caatara konkursi 
 
ქ. თბილისში,  ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების ესკიზის (SemdgomSi misi 
ganxorcielebis mizniT) damzadebis momsaxurebis Sesyidvaze, romelSic gamarjvebulad miCneul iqna 
mimwodeblis sakonkurso winadadeba.  

1.xelSekrulebis sagani 

1.1 ქ. თბილისში,  ქუჩის მიმართულებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლების ესკიზის  da aRniSnul eskizze 
yvela Sesabamisi saavtoro uflebebis q. Tbilisis meriis sakuTrebaSi gadacema.  

  
2. xelSekrulebis Rirebuleba 

2.1. xelSekrulebis Rirebuleba ganisazRvreba larSi.  
2.2 xelSekrulebis saerTo  Rirebuleba Seadgens ------------- lars.  

2.3 biujetTan angariSsworebas uzrunvelyofs Semsyidveli.  

 
3. angariSsworeba 

3.1 angariSsworeba moxdeba larSi.  

3.2 gadaxdis forma – unaRdo. 

3.3 angariSsworeba ganxorcieledeba 2013 wlis Tbilisis biujetiT, ქ. თბილისში ქუჩისა და ნუმერაციის 

აღმნიშვნელი მაჩვენებლების ესკიზის da aRniSnul eskizze yvela Sesabamisi saavtoro uflebebis q. Tbilisis 

meriis sakuTrebaSi gadacemis Sesaxeb miReba-Cabarebis aqtis gaformebis Semdeg araugvianes 30  dRis 
ganmavlobaSi.  
 

4. mxareTa ufleba-movaleobani 
4.1. Semsyidveli da mimwodebeli moqmedeben saqarTvelos kanonmdeblobis sruli dacviT. 

4.2 Semsyidveli valdebulia: 

4.2.1.droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi; 

4.2.3.xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad aunazRauros  mimwodebels gaweuli 

momsaxurebis  Rirebuleba. 

4.3. Semsyidvels ufleba aqvs: 

4.3.1ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mimwodeblis mier xelSekrulebebis pirobebis 

dacvaze; 

4.4.mimwodebeli valdebulia: 

4.4.1. q. Tbilisis merias sakuTrebaSi gadasces mediaTekis emblemis eskizi da Sesabamisi yvela saavtoro 

uflebebi; 

4.4.3  droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi; 

4.6. mimwodebels ufleba aqvs: 

4.6.1. mosTxovos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Tanxis  anazRaureba. 

 
5.gauTvaliswinebeli garemoebebi (,,fors-maJori~)  

5.1. mxareebi ar arian pasuxismgebelni TavianT valdebulebaTa srulad an nawilobriv Seusruleblobaze, 

Tu es Seusrulebloba gamowveulia iseTi garemoebiT, rogoricaa: wyaldidoba, xanZari, miwisZvra da 

sxva stiqiuri movlenebi, agreTve omebi da saomari moqmedebebi, karantini, sabiujeto asignebis mkveTri 

Semcireba, Tu isini uSualo zemoqmedebas axdenen xelSekrulebis Sesrulebaze. aRniSnul SemTxvevebSi 



 

 

valdebulebebis Sesrulebis vada SeiZleba gaxangrZlivdes xsenebuli sagangebo mdgomareobebis da 

bunebrivi ubedurebebis arsebobis periodiT. 

5.2. mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoris garemoeba, dauyonebliv acnobebs amis Sesaxeb meore mxares. 

5.3. Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis pirobebi grZeldeba 

erT Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton xelSekrulebis moqmedeba kompensaciis moTxovnis 

uflebis gareSe. 
6. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo 

6.1 Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis moqmedeba, aseve daakisros 
mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis SeusruleblobiT gamowveuli zianis 
anazRaureba saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesis Sesabamisad:  
a) Tu mimwodebeli ar asrulebs an arajerovnad asrulebs xelSekrulebiT nakisr valdebulebebs;  
b) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo mimwodebeli ver 
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;  
g) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;  
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi;  
 

7. sadao sakiTxebis gadawyveta 
7.1Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri araoficialuri 
molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris 
xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis irgvliv.  
7.2Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi Semsyidveli da mimwodebeli ver 
SeZleben sadao sakiTxis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier mxres davis gadawyvetis mizniT SeuZlia 
dadgenili wesis da mixedviT mimarTos saqarTvelos sasamarTlos, Tu xelSekrulebis pirobebSi sxva 
ram ar aris gaTvaliswinebuli. 

8. gamoyenebuli samarTali 
8.1xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da interpretirebuli iqneba 
saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT. 

 
9. urTierToba xelSekrulebis damdeb mxareebs Soris 

9.1nebismieri oficialuri urTierToba xelSekrulebis damdeb mxareebs Soris unda atarebdes 
werilobiT formas. werilobiTi Setyobineba, romelsac erTi mxare xelSekrulebis Sesabamisad ugzavnis 
meore mxares, igzavneba safosto gzavnilis saxiT. operatiuli kavSiris damyarebis mizniT dasaSvebia 
Setyobinebis meore mxarisaTvis miwodeba depeSis, teleqsis an faqsis gagzavnis gziT im pirobiT, rom 
Setyobinebis originali SemdgomSi waredgineba meore mxares uSualod an xelSekrulebaSi miTiTebul 
misamarTze safosto gzavnilis gagzavnis meSveobiT. 
9.2Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi Sesvlis 
dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba. 
 

10. xelSekrulebis ZalaSi Sesvla 

10.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris TariRidan da moqmedebs -------.  

 
11. sxva pirobebi 

11.1 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da movaleobebi, meore 
mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.  
11.2 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da riskiT.  
11.3 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, oTx egzemplarad, romelTagan TiToeuls aqvs Tanabari 
iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri mimwodebelTan da sami piri 
SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul 
enaze.  
11.4 gamarjvebuli konkursantis mier warmodgenili sakonkurso winadadeba da danarTebi Tan erTvis 
xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils.  
11.5 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas Semdeg, rac is 
werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.  

 
12. mxareTa iuridiuli rekvizitebi 

                  Semsyidveli:               mimwodebeli: 

 
    ---------------------                               ------------------------- 


