
Д О Г О В О Р 

№ tl ,.££:£1.2ок,. 
Днес, ^C..fj^ 2016 г., в резултат на проведена процедура по ЗОП, открита с Решение 

m...^J...I..Cd-Mt: 2016г. на Изпълнителния директор, обявление РОП № 88&М.:.~0^ ' 
публикувано на .P$.t.0A'..... 201бг. в АОП и на страницата на ОВ на ЕС под №^^/<^/S 0%1 -/t^ffi^C? 

... на основание Чл.41 от ЗОП и Решение № 

за избор на Изпълнител, се сключи настоящия договор за Доставка на Вакуум помпа за 

дренаж в СБАЛББ "Света София" ЕАД между страните: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: - СБАЛББ "Св. София" ЕАД 

с адрес: гр. София -1431, бул. "Акад. Иван Гешов" № 19, тел.: 80-54-210, факс: 80-54-344, е-

mail: sbalbb_st.sofia@mail.bg, БУЛСТАТ 000 664 357, представлявана от Любчо Цветанов 

Пенев - Изпълнителен директор и Надка Александрова Чупетловска - Главен счетоводител и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ - Фирма ЕНДО-МЕД ООД 

с адрес Пловдив 4000, ул. Велико Търново 71, адрес за кореспонденция Пловди 4018, бул. 

Източен 80, бизне център Микрон, офис 301 

тел.: 089 9863477, e-mail: dr.enev@gmail.com, per. по ф.д. № на 

Пловдивски окр съд 

БУЛСТАТ 825308572, представлявана от Д-р Енчо Михайлво Енев в качеството му на управител 

на юридическото лице 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, монтаж, 

пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на Вакуум помпа 

за дренаж на фирма Медела, модел Топаз, наричана по-надолу за краткост апаратура. 

Техническите характеристики, на които трябва да отговаря апаратурата, са описани подробно в 

Приложение №1 към Договора, неразделна част от него. 

Чл.1.1 Място на изпълнение - бул. „Акад. Иван Гешов" №19 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Цената по настоящия договор е в размер на 7316,00 лв. без ДДС /8779,20 лв. с ДДС/, 

определена в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 

фиксирана е в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на промяна за срока на 

действие на договора. 

11.1. Цената е определена до краен получател - СБАЛББ „Света София" ЕАД. 

11.2. Така определената цена включва: доставка /с включени всички разходи за транспорт, 

такси, мита, данъци, ДДС/, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, 

техническо обслужване и профилактика по време на гаранционния срок на апаратурата. 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл.З. Плащането по настоящия договор се извършва по банков път, по сметката на 

Изпълнителя, в срок до дни след доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на 

персонала и предоставяне на Възложителя на всички необходими документи /гаранционна 

карта и др./ и представяне на приемо-предавателен протокол, окомплектован с първичните 

счетоводни документи. 

Данни за Изпълнителя: 

Обслужваща банка: Прокредит банк 

IBAN: BG10PRCB92301000277018 

BIC: PRCBBGSF 

В изпълнение Чл.З, ал.1 от Закона за счетоводството, Изпълнителят е длъжен да фактурира 

доставката на български език. В случай на запис на латиница по фактурата, Възложителят не 

приема документа и го връща на Изпълнителя за корекция. 

Изпълнителят фактурира стоката с търговското наименование, фиксирано в спецификацията 

към договора и отбелязва във фактурата номера и датата на сключване на договора. 

IV. СРОКОВЕ 

Чл.4. Общото времетраене за изпълнение предмета на договора - доставка, монтаж и пускане 

в експлоатация на апаратурата е до бО.дни от подписване на настоящия договор. 

/не повече от 60 дни/ 

Чл.5. Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционен и извънгаранционен сервиз и да реагира 

при повреда в апаратурата, в срок не по-дълъг от 2 часа от повикването, без оглед на това дали 

се отнася за делничен или почивен ден. 
• • • • 

V. ГАРАНЦИИ: 

Чл.6. Гаранционният срок на апаратурата е дванайсет/12/, месеца, считано от датата на 

пускането в експлоатация. 

Чл.7. (1) За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора в установените 

срокове, както и за гарантиране на доставките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, на основание Чл.59, 

ал.З и във връзка с Чл.42, т.З от ЗОП, при подписване на договора да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена (парична / или банкова ) гаранция за изпълнение в 

размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, възлизаща н а ^ ^ / . Т ^ в . /словом;
 и t^^uf^^Ji^^^ 

лева, като в случай на банкова гаранция, срокът на действието й следва да 

надвишава срока на действие на договора с 30 (тридесет) дни. 

(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от неизпълнение или 

неточно/лошо/изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. f 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на 

договора при неизпълнение на клаузите на настоящия договор или при изпълнение 
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разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение 

дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора; 

(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 дни след 

изтичане срока на настоящия договор. 

(6) Възложителят не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за 

изпълнение 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съгласно Чл.47, ал.10 от ЗОП, при подписване на договора да 

представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4, освен когато законодателството на държавата, в която е 

установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен 

регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното 

спазване на спецификацията и техническите стандарти и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимите документи за разплащане. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставката и монтажа са в съответствие със 

спецификациите и отговарят на техническите стандарти. Не се допуска влагането на доставки, 

неотговарящи на спецификацията и стандартите за качество. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на дейностите по технология, 

осигуряваща спазването на техническите спецификации и стандартите. Дейността, предмет на 

договора, се извършва от квалифицирана работна сила и технически компетентно 

ръководство. 
• • • 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва само технически квалифициран персонал. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в най-кратък 

срок за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата или 

забавяне на предвиденото време за изпълнение. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултатна 

некачествено изпълнение на задълженията по договора и спецификациите, констатирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.15. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по предходния член, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, 

дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение. 

Чл.16. Ако недостатъци бъдат констатирани по време на изпитания и приемателно-

предавателни процедури или по време на гаранционния период, те се отстраняват в посочен 

от лицето, упражняващо КОНТРОЛ и съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

• • • • 
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Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на посочените гаранционни срокове, да отстранява 

за своя сметка всички дефекти, които не се дължат на неправилна работа с апаратурата. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска насрочване на съвещания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

преразглеждане на дейностите, предмет на договора и да се отговори/решат въпроси, 

повдигнати в съответствие с процедурите. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако наеме неупоменат в предложението си подизпълнител, следва да 

има изричното писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за отделна част от дейностите, 

предмет на договора. Подизпълнението не променя задълженията и отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за извършеното от подизпълнителя, като поема за 

своя сметка разходите за техническото изпълнение на поръчката и държавните такси по 

изпълнението й. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените 

в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на Изпълнителя при изпълнение на неговите 

задължения по предмета на договора. 

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират 

във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, 

стадий на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без стова 

да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена по предвидените в договора ред 

и срокове. 

Чл.25 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл.26. Предвиденият подизпълнител в офертата (наименование и 

правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва: 

25.1. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които 

ще се предложат на конкретния подизпълнител); 

25.2. % (посочва се съответстващият на тези работи дял в проценти 

от стойността на обществената поръчка). 

Чл.27. Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 

отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 



27.1. Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 

1 или 5 от ЗОП; 

27.2. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

27.3. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 

от ЗОП; 

б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 

подизпълнение; 

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя. 

Чл.29. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящия договор 

подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена 

забраната по Чл.28. 

Чл.ЗО. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване 

на забраната по Чл.28 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва 

нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на Чл.26-29. 

Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, 

за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IX. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.ЗЗ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съгласно Раздел IV, чл. 4 от настоящия договор, да 

завърши изцяло дейностите предмет на договора. 

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 

Чл.34. При забава в сроковете за изпълнение на дейностите, предмет на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% на ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно 

удържа сумите за неустойка първо от плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията 

за изпълнение. 

Чл.35. При просрочено плащане над срока, определен в чл.З от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% на ден. 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

QXi OBOPIЮСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 
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Чл.Зб. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва техническите спецификации и 

стандарти по изпълнение на договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява 

договора и безусловно задържа гаранцията за изпълнение. 

Чл.37. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникване на обективни причини, които не са могли 

да бъдат предвидени. 

Чл.38. Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни 

да представят писмено обосновани мотиви и да проведат среща за изясняване на мотивите и 

при наличие на възможност, споровете да бъдат уредени. 

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.39. Страните по настоящия договор, не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.40. Ако страната, която е следвала да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.41. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 

Чл.42. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна в едноседмичен срок от настъпването на непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.43. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

Чл. 44. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено действие на някоя отстраните или техни представители и / или служители. 

XIII. СПОРОВЕ 

Чл.45. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните 

се решават чрез преговори между тях. 

Чл.46. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще 

бъдат разрешавани според българските процесуални закони от компетентния съд по реда на 

ГПК. 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.47. Нито една отстраните няма право да прехвърля на трета страна правата и 

задълженията, произтичащи от този договор. 

Чл.48. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

(/ Стр. 6 от 7 



Чл.49. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на 

действие до изпълнение на договорните задължения на страните, съгласно Чл.З и Чл.4 от 

договора. 

Договорът е съставен на основание Чл. 41 - 43 от ЗОП и е подписан в два еднообразни 

екземпляра - по един за всяка от страните. 

ПРИЛОЖЕНИЕ - съгласно текста 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

/Любчо Пенев 

- Изп. Директор/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

/Надка Александрова 

- Гл. счетоводител/ 

/Елеонора 
Л 
Стойнова 

Юрисконсулт/ т 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в открита процедура за Доставка на Вакуум помпа за 
дренаж и Робот за архивиране на DICOM образи върху CD/DVD 

в СБАЛББ "Света София" ЕАД 

ДО: СБАЛББ "Света София" ЕАД 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ЕНДО-МЕД ООД 

(наименование на участника) 

Представлявано от Д-р ЕНЧО МИХАЙЛОВ ЕНЕВ - управител 

УВАЖАЕМИ ДАМИ / ГОСПОДА, 

Предлаганата от нас апаратура е марка МЕДЕЛА, модел Топаз, 
производство на Швейцарската фирма Медела АД. 

Прилагаме, съгласно изискването на Възложителя, каталози и пълно 
описание на техническите параметри на апаратурата. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката: 

Ще изпълним поръчката в срок до 45 дни след подписване на договор за доставка. 

/не по-дълъг от 60 дни/ 

Огносно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното: 

Изисквания и условия на 

СБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

Предложение на участника Забележка 

Изисквания към качеството: 

ISO 9001:2000 на производител 

ДА 

ДА 



/ 
ISO 9001:2000 на търговец 

ISO 13485:2003 на производителя 

ДА 

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната 

поддръжка 

Гаранционен срок - минимум 12 месеца 

Гаранционна и Извънгаранционна поддръжка -

явяване в срок до 2 часа от повикване 

12 мес 

до 2 часа от повикване 

Изисквания към документацията, 
съпровождаща изпълнението на 
поръчката: 

Доставката да е съпроводена с 
всички необходими документи -
пълно описание на техническите 
параметри, приемо-предавателен 
протокол, протокол за обучение на 
персонала, гаранционна карта. 

ДА 

Изисквания за обучение на 
персонала на възложителя за 
експлоатация: 

Персоналът да бъде обучен за 
работа с апаратурата в срок не по-
дълъг от 7 календарни дни след 
доставка и пускане в експлоатация. 

ДА 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързали с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта. 

Предлагаме гаранционен срок на апаратурата 12 месеца 

/минимум 12 месеца/ 



Прилагаме таблица за съответствие с техническите параметри, изисквани от 
Възложителя. Г 

ДАТА: 20.05.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: управител # 

(длъжност на представляващия участника) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №19 

ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ВАКУУМ ПОМПА ЗА ДРЕНАЖ 

№ по 
ред ПАРАМЕТРИ / ИЗИСКВАНИЯ, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПАЛАМЕТРИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРЕДЛАГАНАТА АПАРАТУРА 

стр. №.... 
оа? 

каталога/б 
рошурата 

1 Възможност на помпата за саморегулация на вакуум по зададени, 
фиксирани стойности г 

2 Безшумност по време на работа 
3 Портативна помпа с максимално тегло 1 кг 

4 Възможности за създаване на вакуум в условия още на 
операционната маса г 

5 Автономно захранване, издържащо в работни условия не по-малко 
от 24 часа 

6 Наличие на дисплей за управление на параметрите 
7 Възможности за самотестване на системата 
8 Възможности за постигане на въздушен поток до 5 л/мин 
9 Постигане на отрицателно налягане -10 kPa (-100 mbar) 
10 Наличие на система за самоизчистване на секретите pes 

11 
Наличие на безкабелна докинг станция, с възможност за лесно 

разкачане на помпата за свободно придвижване на пациента 

12 
Възможност за лесно закрепване към тялото, позволяваща 

максимална мобилност на пациента 

дата 1 12 подпис и 1 



13 Възможности за ползване на помпата при разположение по-високо 
или по-ниско от тялото на пациента 

14 Възможност за проследяване на данните: налягане, въздушен 
поток във времето за всеки пациент 

15 Възможност за запаметяване на данните по време на лечение 

16 Наличие на богата гама от различни по обем еднократни 
контейнери - 300 мл, 800 мл, 2000 мл 

17 Наличие на аларми при препълване -4 
18 Наличие на защита при неправилна работа J * 

19 Наличие на свързващи тръби с висока степен за защита от 
прегъване и въздушно продухване на съсиреците J-

20 Наличие на еднопътни и двупътни конектори към пациента A* 
21 Прозрачни контейнери за проследяване вида на секрецията с 

наличие на скала за отчитане на количеството 

22 Наличие на стоп филтър на контейнера за защита на околната 
среда и на помпата от препълване 

23 Наличие на контейнери с коагулатор на секретите 

24 Възможност за документиране на данните, позволяващи 
ползването им за научни доклади 

25 Възможност за пренасяне на данните от помпата към PC чрез USB 
порт 

26 Графично изобразяване на данните на дисплея на помпата и при 
пренасянето им към PC J-

27 Наличие на ръководство за работа на български език 

дата 2*o-cT. VelGi 2/2 
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