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Инструкции за понудувачите 
 
 

 

1. Предмет на договорот за јавна набавка 

-Предмет на договорот за јавна набавка e – Обезбедување на здравствени 

прегледи на вработените во АД за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:Здравствени 
прегледи за 82(осумдесет и два вработени од кои 44 се жени), со 
елементи  на здравствени прегледи дадени во спецификацијата во прилог 
на тендерската документација. 

Проценета вредност на договорот за јавна набавка-100.000,00 денари без 
ддв. 
 
Предметот на набавката не е деллив  
2. Начин на извршување на услугата 

Економскиот оператор  е должен по завршување на предметната услуга на 
секој вработен да му издаде  лекарско уверение за општата здравствена 
способност на работникот. 
 
3. Разлики во цена (корекција на цени)  
Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата 
на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на 
договорот за јавна набавка. 
4. Рок на извршување на услугата 
Економскиот оператор е должен е должен да ја изврши услугата предмет на 
овој Договор до целосно завршување на услугата, но не подолго од 30 
(триесет) дена од денот на потпишувањето на Договорот. 

5. Начин на плаќање 
Договорниот орган  се обврзува плаќањето на Економскиот оператор да 

го изврши во рок од 30 дена од  денот на  приемот на фактурата во Архивата 
на Договорниот орган после извршената услуга. 

 
6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите 
6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот 
треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста 
поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на 
соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде 
што е регистриран. 
6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, 
понудувачот треба да достави документ за регистрирана дејност  како доказ 
дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста 
поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа 
на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата 
каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или 
копија заверена од понудувачот. 

6.4. Минимум критериуми за утврдување на техничка и професионална 
способност на економскиот оператор : 



 
 

Овластена здравствена установа во која се врши дејноста медицина на 
труд согласно со прописите од областа на здравjeто 

-да располага со соодветна опрема ,простории и стручен кадар за 
извршување на услугата и обезбедување на квалитет. 

 
За докажување на техничката и професионалната способност треба да 

достави:  
-Доказ дека  здравствената установа е овластена за вршење  дејност 

медицина на трудот со Решение од страна на Министерството за 
здравство(фотокопија заверена од нотар) 

-Изјава потпишана од одговорното лице на економскиот оператор за 
техничка опременост (простории,опрема) кадровска опременост и 
оспособеност на економскиот оператор за извршување на услугата и 
обезбедување на квалитет. 

 
 
7. Изготвување и поднесување на понудите 
 
7.1. Изјава за сериозност на понудата 
Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за 
сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава 
даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување 
на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со 
издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно 
условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува 
лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува 
изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се 
доставува и овластување за потпишување на изјавата. 
 
7.2Изјава за независна понуда 
Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот 
доставува и потпишана изјава за независна понуда, користејќи го образецот на 
изјава дадена во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до 
прекршување на дадената изјава, истото ќе резултира со поведување на 
прекршочна или кривична постапка. Изјавата ја потпишува лицето што ја 
потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува 
од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување 
за потпишување на изјавата. 
 
   
7.2. Начин на изготвување на понудата 

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската 
документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени 
во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. 
Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со 
неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите 
страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги 
парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, 
бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано 
од лицето кое ја потпишува понудата. 



 
 

 
7.3. Елементи на понудата 
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов 
редослед: 

- Пополнет образец на понуда  
- Доказ за регистрирана дејност  

- Парафирани  и со печат заверени изјави кои се бараат со тендерската 
документација. 

- Парафирани и со печат заверени задолжителни одредби на договор 
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата 
- Пополнет образец на изјава за независна понуда 
      

 
7.4. Период на важност на понудата 
Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како 
краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите 
нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус 
период на важност од  тој утврден во оваа точка од тендерската документација 
ќе бидат отфрлени како неприфатливи. 
 
7.5. Затворање на понудата 
Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен 
плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса. 
Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој: 

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган, 
- го содржи бројот на огласот (20/2013) 
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред 

времето и датумот за отворањето на понудите.  
Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, 
договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено 
отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради 
непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се 
отфрлат како неуредни. 
 
8.Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација  
 

8.1 Појаснување на тендерската документација 

 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската 
документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 
дена пред крајниот рок за поднесување понудите. 

 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски 
оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се 
идентификува економскиот оператор што побарал појаснување. 

 Изменување и дополнување на тендерската документација 

 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на 
крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на 
поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, 
да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе 
ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.   



 
 

         Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган 
ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.     

 За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги 
извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација. 
 
 
9 Принцип на една понуда 
Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед 
дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во 
спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се 
отфрлаат. 
 
9.1 Краен рок и место  за поднесување на понудите 
Краен рок за поднесување на понудата е 21.05.2014  година до 12 часот. 
Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за 
задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација. 

Понудите се поднесуваат на следнава адреса: 

 Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна 
сопственост-Скопје, ул. „Стале Попов“ бр. 9 мезанин локал бр.5  Скопје. 
 
 
10. Критериум за доделување на договорот 
Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна 
набавка е: 
Најниска цена    
 

11.Известување за доделување на договорот за јавна набавка  

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за 
јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени 
за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на 
одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на 
известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. 
Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во 
извештајот од спроведената постапка. 

 
12.Правна заштита 
Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна 
набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално 
прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против 
одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на 
договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, 
во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните 
набавки. 

 
 

13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка 

 
13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот 
на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката. 



 
 

13.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа 
мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на 
понудувачите. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образец на понуда 
 
Врз основа на огласот за доделување договор за јавна набавка на услуга 
бр.20/2013  за  Обезбедување на здравствени прегледи на вработени во АД за 
стопанисување со деловен простор во државна сопственост  во постапка со 
барање за прибирање на понуди со објавување на оглас и на тендерската 
документација, ја поднесуваме следнава: 

 
П О Н У Д А 

 
Дел I – Информации за понудувачот 
 
I.1. Име на понудувачот: _____________________________________________ 
I.2. Контакт информации 

− Адреса: _______________________________________________________ 

− Телефон: _____________________________________________________ 

− Факс: _________________________________________________________ 

− Е-пошта: ______________________________________________________ 

− Лице за контакт: ______________________________________________ 
I.3. Овластено лице: _________________________________________________ 
I.4. Даночен број: ____________________________________________________ 
1.5 ЕМБС               ___________________________________________________ 
1.6 Жиро сметка   ___________________________________________________ 
 
Дел II – Техничка и финансиска понуда 

II.1. Согласни сме да понудиме: Набавка на услуга за Обезбедување на 
здравствени прегледи на вработени во АД за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост   

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за Обезбедување на 
здравствени прегледи на вработените во АД за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост   во денари, вклучувајќи ги сите трошоци, 
попусти  без ДДВ, изнесува: 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(во денари со бројки и букви) 

   Вкупен износ  на  ДДВ во денари изнесува: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(во денари со бројки и букви) 

   Вкупна цена  во денари со ДДВ за Обезбедување на здравствени прегледи на 
вработените во АД за стопанисување со деловен простор во државна 
сопственост  изнесува : 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 (во денари со бројки и букви) 

 



 
 

II.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. 
Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација. 
 
II.4.Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата  утврдени во 
тендерската документација. 
Составен дел на понудата е Спецификацијата-Листата со цени за 
систематски прегледи на вработените и истата треба да се пополни. 

II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите 
предвидени во тендерската документација и приложените задолжителни 
одредби на Договор за  Обезбедување на здравствени прегледи на 
вработените во АД за стопанисување со деловен простор во државна 
сопственост. 
 

 
 
Место и датум                                                                             
_________________            

 
 

Овластено лице 
__________________ 

                                                                                    (потпи и печат) 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 

Изјавуваме дека располагаме со техничка опременост (простории 
,опрема), кадровска опременост и оспособеност за извршување на услугата и 
обезбедување на квалитет. 

Скопје, ___.___.2014 година. 

 Понудувач, 

 ______________________ 
 (потпис на одговорно лице и печат) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Изјава за сериозност на понудата 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ ( име и 
презиме), врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во 
својство на овластено лице на понудувачот 
______________________________________, изјавувам дека во целост ја 
гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно 
обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината 
важност. 
 
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување 
на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, 
што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот 
орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам 
оваа изјава. 
 
 
 

          Место и датум 
 
___________________________ 

Овластено лице 
 

___________________________ 
(потпис и печат) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Изјава за независна понуда 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и 
презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во 
својство на овластено лице на понудувачот 
______________________________________, под целосна материјална и 
кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со барање за 
прибирање на понуди бр.20/2013  ја поднесувам независно, без договор со 
други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за 
заштита на конкуренцијата, како и дека во постапката не учествувам со други 
економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински 
поврзан. 
 
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на 
невистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на 
постапка за утврдување прекршочна или кривична одговорност против 
понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

МОДЕЛ  НА ДОГОВОР  ЗА  
 

за обезбедување на здравствени прегледи на вработените во АД за 
стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје 

 
 
Склучен помеѓу: 
ДОГОВОРНИ СТРАНИ: 
1.Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна 
сопственост - Скопје, со седиште на ул.Стале Попов“ бр.9  мезанин локал 5 
Скопје, ЕМБС 6701213 ЕДБ 4080011521604 депонент на НЛБ Тутунска Банка 
АД Скопје со жиро сметка бр.210067012130168  застапувано  од Генерален 
директор Шеваљ Цеку (во натамошен текст: Нарачател  ) 
 2. ______________________, со седиште на ул._______________ бр._____, со 
ЕМБС_________, ЕДБ ________________ депонент на __________________ со 

жиро сметка _______________________ застапувано од 
_____________________ (во натамошен текст: Извршител ) 

 
Член 1 

 Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на 
договорните страни во врска со вршење на услуга за обезбедување на 
здравствени прегледи за вработените во АД за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост-Скопје, по спроведена постапка за 
доделување на договор за јавна набавка со постапка со Барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас ,согласно Одлуката за јавна набавка бр.05-
1213/2 од 22.05.2013година,Одлука за измена бр.05-1213/3 од 10.10.2013 г и 
Одлука за избор на најповолна понуда бр._______ од ____________ година. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

Член 2 
Предмет на овој Договор е вршење на услуга за здравствени прегледи за 

сите вработени во АД  за стопанисување со деловен простор во државна 
сопственост во Скопје  и тоа:  

- Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии,сегашна 

болест,фамилијарна анамнеза,лична анамнеза, 

социјалноепидемиолошки податоци) 

- Статус по системи и антропометрија (телесна маса,телесна височина 

и БМИ) 

- Основни лабораториски анализи CE , KC  ( Ep, Xгб, Хтц, Ле ) , 

гликемија,холестерол,триглицериди,урина,(шеќер,протеини,билируби

ни,уробилиноген,седимент) 

- Испитување на функцијата на видот: острина на видот за близина и 

далечина 

- Аудиометрија 

- Спирометрија 

- ЕКГ (12 одводи) 



 
 

- Радиофотографија на граден кош-по одлука на докторот 

- Гинеколошки преглед (Ехо и колпоскопија) + ПАП тест 

-  
по вид и количина согласно техничката спецификација од 

тендерската документација и прифатената Понуда на Нарачателот 
 
ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ  

Член 3 
Единечната  цена на услугата предмет на овој Договор, поединечно по 

вработен согласно прифатената понуда на Извршителот заведена  кај 
Нарачателот под бр.____________од ____________2014г  изнесува 
_____________денари  без ДДВ . 

Вкупната вредност  на Договорот изнесува  _____________денари со 
вклучен  ДДВ  со сите вклучени трошоци и јавни давачки согласно законските 
прописи. 

Единечните цени се фиксни и непроменливи и не може да се менуваат 
до истекот на важноста на овој Договор. 

Составен дел на Договорот ќе биде техничката спецификација –список 
на вкупно вработени на неопределено време и листа со цени –систематски 
прегледи на вработените. 

 
НАЧИН , УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ 

Член 4 
  

Нарачателот  се обврзува плаќањето на Извршителот да го изврши во 
рок од 30 дена од  денот на  приемот на фактурата во Архивата на Договорниот 
орган после извршената услуга. 
 Под извршена услуга се смета доставување во архивата на Нарачателот 
уредно потпишан документ од страна на овластено лице на Извршителот  и 
овластено лице на  Нарачателот за извршената услуга предмет на овој 
Договор со поединечно мислење –Лекарско уверение за општата здравствена 
состојба на работникот –вработен , врз кој е извршен здравствен преглед.   
 Прилог на фактурата е уредно потпишан документ за извршена услуга 
предмет на овој Договор од страна на овластено лице на Нарачателот  и 
овластено лице на Извршителот. 
 
 
 
 
 
 
НАЧИН И РОК НА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ            

Член 5 
  

Извршителот  е должен услугата предмет на овој  Договор да ја 
извршува стручно и квалитетно согласно правилата на струката, понудата, 
тендерска документација како и во согласност со законската регулатива за овој 
вид на услуга и упатства за лекарската етика. 

 Извршителот е должен е должен да ја изврши услугата предмет на овој 
Договор не подолго од 30 (триесет) дена од денот на потпишувањето на 
Договорот. 



 
 

Во случај на доцнење со извршување  на услугата предмет на овој 
Договор од страна на извршителот , Нарачателот  има право на надомест на 
штета и договорна казна-пенали. 

Во случај на доцнење со извршување на услугите предмет на овој Договор 
, Нарачателот има право  за секој ден  задоцнување  пенали во висина од 2% 
за секој ден задоцнување и надомест на штета. 

 
Член 6 

 Извршителот  е должен  услугата предмет на овој Договор да ја 
извршува стручно и квалитетно согласно правилата на струката 
,понудата,тендерската документација , како и во согласност со законската 
регулатива за овој вид на услуга и упатства за лекарска етика. 
 Извршителот  е должен да располага со соодветна опрема ,простории и 
стручен кадар за извршување на услугата и обезбедување на квалитет како и 
во рамките на на извршувањето на своите обврски непосредно да соработува 
со вработените кај Договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација 
на услугата предмет на овој Договор. 
 

      Член 7 
 Извршителот е должен  по извршувањето на услугата да издаде 
поединечно мислење –лекарско уверение за општата здравствена состојба на 
работникот вработен кај Нарачателот, врз кој е извршена услугата предмет на 
овој Договор. 

Извршителот е должен  по завршувањето на услугата да му достави на 
Нарачателот  Изврштај за извршениот здравствен преглед и Лекарско 
уверение за општата здравствена состојба на работникот –вработен врз кој е 
извршен здравствен преглед. 

Извршителот  се обврзува во случај на промена на бројот на 
вработените со нивно зголемување за најмногу во износ од 5 % од 
предвидениот број на вработени за кои е склучен Договорот да ги изврши 
услугите по истите цени согласно цените дадени во техничката спецификација 

   
КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ 

Член 8 
Квалитативен и квантитативен прием на услугата  предмет на овој 

Договор го врши Нарачателот, со документ потпишан од лице овластено од 
Нарачателот   и лице овластено од страна на Извршителот.   

Нарачателот е должен да изврши преглед на извршената услуга штом тоа 
според редовниот тек на извршувањето е можно и за утврдените 
неправилности или недостатоци во вршењето на услугата, освен во неработни 
денови веднаш без одлагање да го извести Извршителот. 

Нарачателот има право поради неисправност,недостаток или 
несоодветност со спецификацијата од тендерската документација од 
прифатената Понуда на Извршителот , составен дел на овој Договор, по свој 
избор да бара:  

 

• Сразмерно намалување на цена; 

• Надомест на штета; 

• Раскинување на Договорот 

• Бесплатно отстранување на неправилноста или недостатокот или 
надомест на трошоци направени за услугата 



 
 

По извршената услуга од Нарачателот , извршителот по свое барање може да 
побара контрола за обемот и квалитетот на услугата од Министерство за 

здравство –Здравствен и санитарен инспекторат согласно предвидениот вид 
на услуги во договорот од спецификацијата од тендерската документација. 

 
  
ВРЕМЕТРАЕЊЕ  НА ДОГОВОРОТ 

Член 9 
 Овој  Договорот се склучува на определено време во траење од  30 

(триесет) дена од денот  на склучувањето. 
 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 11 

 Договорот стапува во сила веднаш по неговото потпишување од 
страна на договорните страни. 

 
 

Член 12 
 Извршителот е должен да ги чува како тајна и нема да ги направи 
достапни за трети лица, податоците кои потекнуваат од нарачателот или се 
однесуваат на Нарачателот а со кои Извршителот се запознал во текот на 
извршувањето на договорот. 

 
 

Член 13 
 Извршителот е должен на Нарачателот да му ја надомести штетата што 

ја претрпел поради неисполнување или ненавремено исполнување на 
договорните обврски. 

 
Член 14 

 Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат 
спогодбено. 
 Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот 
суд во Скопје. 

Член 15 
За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите 

од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и позитивните 
прописи во Република Македонија. 

 
Член 16 

 Овој Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои 4  
(четири) за  Нарачателот и 2 (два ) за  Извршителот. 

 
     
          НАРАЧАТЕЛ                                                           ИЗВРШИТЕЛ 
  
________________________                     __________________________ 
  
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 


