
П Р О Т О К О Л №1 
на основание чл.97, ал.4, изр.1 от ППЗОП 

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-05-61/16.02.2017г. на 
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при 
условията и реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с 
предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в 
което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и 
обратно, на територията на Община Костинброд до март 2018 година" с три 
обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест 
годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на 
територията на община Костинброд"; 
Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СУ „Д-р Петър Берон", община 
Костинброд; 
Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, община 
Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ID № 
9061291/08.02.2017г. 

Днес, 16.02.2017г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-61/16.02.2017г. 
на Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - старши юрисконсулт, правоспособен юрист; 
Членове: 

1. Таня Иванова - мл. експерт „Образование и здравеопазване", притежаваща 
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, 
съгласно професионална компетентност; 
2. Владимир Червенков - главен експерт „СИУКОМП", притежаващ професионална 

компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно 
длъжностна характеристика; 
Резервен член: 

1. Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд, 
се събра в 10:00 часа, в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 

1, етаж 2, стая № 18 за отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при 
условията и реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с 
посочения по-горе предмет, като при своята работа Комисията се съобразява с 
условията и изискванията, посочени в Документацията, Техническата спецификация, 
Методологията за определяне на прогнозната стойност и проектодоговора. 

Председателят на комисията откри публичното заседание, констатира че 
комисията има кворум и няма правно основание, което да попречи комисията да 
започне своята работа. На заседанието на комисията се установи, че не присъства 
участник или упълномощен представител на участниците, което е отразено в нарочен 
присъствен списък. 

След което председателя прочете протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за 
подадените оферти за участие в настоящата обществена поръчка, от който се установи 



че в срока определен в обявата за подаване на оферти - 17:00 ч. на 15.02.2017г., са 
постъпили 3 (три) оферти, а именно: 

Наименование па У час шика Pci iicipauiioiicu 
номер на 
оферта га 

Дата на 
получаване 
на оферкпа 

Час на 
получаианс 
на офертата 

1. ,,ВЛ11Ь(\Л МчГПРНО- ш о д 08-00-15/1 14 02.20171. 14.44ч. 

2. „МЕТТРАНС 2005" ЕООД 08-00-15/2 15.02.2017г. 11.59ч. 

3. ЕТ „МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА" 08-00-15/3 15.02.2017г. 15.11 ч. 

Преди отваряне на постъпилите оферти, Комисията се запозна обстойно с 
утвърдената от Възложителя документация за участие в процедурата, Техническата 
спецификация, Методологията за определяне на прогнозната стойност и 
проектодоговора. Съгласно документацията, критерият за оценка на офертите е „най -
ниска цена", съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, всички членове 
на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки 
и опаковките на подадените оферти от участниците. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 
тяхното постъпване. 

След като отвори офертата на Участник „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД, 
кандидатстващ за обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на 
ученици до шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. 
Петърч, община Костинброд", председателят на Комисията обяви ценовото 
предложение на участника, както следва: 

№ наименование Количество Единична цена без 
ДДС 

1 Цена за 1 (един) километър 1 бр. 0.9167 лв. 

След като отвори офертата на Участник „МЕТТРАНС 2005" ЕООД, кандидатстващ 
за обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и 
шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, 
на територията на община Костинброд", председателят на Комисията обяви 
ценовото предложение на участника, както следва: 

№ наименование Количество Единична цена без 
ДДС 

1 Цена за 1 (един) километър 1 бр. 1.375 лв. 

След като отвори офертата на Участник ЕТ „МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА", 
кандидатстващ за обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на 
ученици до шестнадесет годишна възраст до приемно СУ „Д-р Петър Берон", 
община Костинброд, председателят на Комисията обяви ценовото предложение на 
участника, както следва: ^ 



№ наименование Количество Единична цена без 
ДДС 

1 Цена за 1 (един) километър 1 бр. 1.375 лв. 

Комисията констатира, че съгласно Методологията за определяне на 
прогнозната стойност ценови предложения на участниците не надхвърлят 
прогнозните стойности за съответните обособени позиции на обществената 
поръчка, каквото е изискването на Възложителя. 

Членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участниците. 
С това публичната част от заседанието на Комисията приключи. 

Комисията продължи своята работа по проверка за установяване на наличието и 
редовността на документите, съдържащи се в офертите на участниците, с оглед 
определените от Възложителя изисквания и на утвърдената от него документация по 
обществената поръчка. 

Комисията извърши проверка на представените от участниците документи, 
подписани и подпечатани от представляващите дружествата, в резултат на което 
констатира: 

Участник „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД е представил следните документи: 
№ Документ Участник 

„ВАНЕСА 
ЕКСПРЕС" ЕООД 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - свободен 
текст 

Да 

2. Представяне на участника по образец №1 Да 
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - образец 

№2 
Да 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП - образец №3 Да 
5. Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец №4 (няма да се 

ползва подизпълнител) 
Да 

6. Списък на изпълнени услуги по чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП 
Образец №6. Участникът е предоставил 

информация за три услуги, с предмет „сходен" с 
предмета на настоящата обществена поръчка, като 
доказателство е представил 1 (един) изпълнен 
договор, с което е изпълнил изискванията на 
Възложителя относно изпълнена поне една услуга с 
предмет „сходен" с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните 3 (три) години. 

Да 

7. Списък-декларация на транспортните средства 
(техническото оборудване) за изпълнение на 
поръчката, съгласно чл.64, ал. 1, т. 10 от ЗОП 
(съгласно Образец № 7) Към Офертата са приложени 
заверено копие на Лиценз №03717 за превоз на 
пътници - валиден до 28.11.2017г., с което 
участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от 
Възложителя за обособена позиция 3, относно 
наличието на валиден лиценз за извършване на 
обществен превоз на пътници, заверено копие от 
свидетелство за регистрация Част I на МПС „Форд 
Транзит" с per. №СО 60-44 АН, Удостоверение 

Да 
Участникът е 

предложил МПС 
Форд, „Транзит" с 
№СО 6044 AH, с 

19+1 седящи места, с 
което е спазил 
изискванията, 

указани в 
документацията от 

Възложителя за 
обособена позиция 3. 



№12353595 за преминат допълнителен преглед за 
проверка на оборудването на автобус за случаен, 
специализиран и превоз за собствена сметка на деца 
и/или ученици- валидно до 05.07.2017г., заверено 
копие на полица №BG/08/216000019006 за 
задължителна застраховка „Злополука на пътниците 
в средствата за обществен транспорт"- валидно, 
Заверено копие на полица № BG/08/116001283091 за 
задължителна застраховка „Гражданска отговорност" 
валидно, заверено копие от Удостоверение за 
техническа изправност на ППС - валидно до 
05.07.2017г., с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания, определени от 
Възложителя за обособена позиция 3, относно 
технически възможности по отношение на 
технически изправен автобус. 

необходими документи за извършване на услугата 
от Володи Владимиров: 

• копие от свидетелство за управление на МПС с 
№281331601 за категория „D", от която е видно, че 
лицето е на възраст не по-малко от 25 години; 

• копие от карта за квалификация на водач на 
МПС с № Р 103977; 

• копие от Трудова книжка стр.20-стр. 21, от 
която е видно професионален опит от 5 години 0 
месеца и три дни, с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя за 
обособена позиция 3, относно това да разполага с 
минимум едно лице за извършване на услугата, 
отговарящи на изискванията на чл. 62 а, ал. 1 от 
Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз 
на пътници и товари на територията на Република 
България. 

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 
договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от ППЗОП -
образец № 8 

Да 

9. ! Деновото предложение на участника по образец №9 Да 

Комисията констатира, че участникът „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД е 
представил всички изискуеми от Възложителя документи, като е спазил и 
съответната форма, и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя за 
обособена позиция 3. 

Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да 
допусне участника до оценка и класиране в процедурата. 

Участник „МЕТТРАНС 2005" ЕООД е представил следните документи: 

№ Документ Участник 
„МЕТТРАНС 2005" 

ЕООД 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - свободен 

текст 
Да 



2. Представяне на участника по образец №1 Да 
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - образец 

№2 
Да 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП - образец №3 Да 
5. Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец №4 (няма да се 

ползва подизпълнител) 
Да 

6. Списък на изпълнени услуги по чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП 
Образец №6. Участникът е предоставил 

информация за три услуги, с предмет „сходен" с 
предмета на настоящата обществена поръчка, като 
доказателство е представил 3 (три) изпълнени 
договора, с което е изпълнил изискванията на 
Възложителя относно изпълнена поне една услуга с 
предмет „сходен" с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните 3 (три) години. 

Да 

7. Списък-декларация на транспортните средства 
(техническото оборудване) за изпълнение на 
поръчката, съгласно чл.64, ал. 1, т. 10 от ЗОП 
(съгласно Образец № 7) Към Офертата са приложени 
заверено копие на Лиценз №0824 за международен 
автобусен превоз на пътници за чужда сметка или 
срещу възнаграждение - валиден до 19.11.2017г., с 
което участникът е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, 
определени от Възложителя за обособена позиция 
3, относно наличието на валиден лиценз за 
извършване на обществен превоз на пътници, 
заверено копие от свидетелство за регистрация Част I 
на МПС Бова 10-340 ФХД, с per. №СО 5567 АХ, 
Удостоверение №11287213 за преминат 
допълнителен преглед за проверка на оборудването 
на автобус за случаен, специализиран и превоз за 
собствена сметка на деца и/или ученици- валидно до 
18.02.2017г.(при сключване договора ще бъде 
изискан актуален документ, съгласно т. 7, подт. 2 
от Документацията на обществена поръчка), 
заверено копие на полица №BG/08/216000016269 за 
задължителна застраховка „Злополука на пътниците 
в средствата за обществен транспорт"- валидно, 
Заверено копие на полица № BG/22/116002139726 за 
задължителна застраховка „Гражданска отговорност" 
валидно, заверено копие от Удостоверение за 
техническа изправност на ППС - валидно до 
18.02.2017г.(при сключване договора ще бъде 
изискан актуален документ, съгласно т. 7, подт. 2 
от Документацията на обществена поръчка), с 
което участникът е изпълнил минималните 
изисквания, определени от Възложителя за 
обособена позиция 1, относно технически 
възможности по отношение на технически 
изправен автобус. 

необходими документи за извършване на услугата 
от Николай Фенерски: 

• копие от свидетелство за управление на МПС с 
№280061913 за категория „D" от която е видно, че 

Да 
Участникът е 

предложил МПС 
Бова 10-340 ФХД, с 

№СО 5567 АХ, с 
37+1+1 седящи 

места, което е спазил 
изискванията, 

указани в 
документацията от 

Възложителя за 
обособена позиция 1. 



лицето е на възраст не по-малко от 25 години; 

• копие от карта за квалификация на водач на 
МПС с №Р036178; 

• копие от Трудов договор (безсрочен) 
№4/02.04.2012г., с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя за 
обособена позиция 1, относно това да разполага с 
минимум едно лице за извършване на услугата, 
отговарящи на изискванията на чл. 62 а, ал. 1 от 
Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз 
на пътници и товари на територията на Република 
България. 

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 
договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от ППЗОП -
образец № 8 

Да 

9. Ценовото предложение на участника по образец №9 Да 

Комисията констатира, не участникът „МЕТТРАНС 2005" ЕООД е 
представил всички изискуеми от Възложителя документи, като е спазил и 
съответната форма, и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя за 
обособена позиция 1. 

Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да 
допусне участника до оценка и класиране в процедурата. 

Участник ЕТ „МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА" е представил следните документи: 
№ Документ Участник 

ЕТ „МАРИО-
ПЕНКА 

ТОДОРОВА" 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - свободен 

текст 
Да 

2. Представяне на участника по образец № 1 Да 
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - образец 

№2 
Да 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП - образец №3 Да 
5. Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец №4 (няма да се 

ползва подизпълнител) 
Да 

6. Списък на изпълнени услуги по чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП 
Образец №6. Участникът е предоставил 

информация за три услуги, с предмет „сходен" с 
предмета на настоящата обществена поръчка, като 
доказателство е представил 3 (три) изпълнени 
договора, с което е изпълнил изискванията на 
Възложителя относно изпълнена поне една услуга с 
предмет „сходен" с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните 3 (три) години. 

Да 

7. Списък-декларация на транспортните средства 
(техническото оборудване) за изпълнение на 
поръчката, съгласно чл.64, ал. 1, т. 10 от ЗОП 
(съгласно Образец № 7) Към Офертата са приложени 

Да 
Участникът е 

предложил МПС 
Кинг Лонг, с №СА 



заверено копие на Лиценз №0680 за международен 
автобусен превоз на пътници за чужда сметка или 
срещу възнаграждение - валиден до 31.12.2026г., с 
което участникът е изпълнил минималните 
изисквания . за технически възможности, 
определени от Възложителя за обособена позиция 
2, относно наличието на валиден лиценз за 
извършване на обществен превоз на пътници, 
заверено копие от свидетелство за регистрация Част I 
на МПС Кинг Лонг, с №СА 8839 ВХ, Удостоверение 
№12211247 за преминат допълнителен преглед за 
проверка на оборудването на автобус за случаен, 
специализиран и превоз за собствена сметка на деца 
и/или ученици- валидно до 14.06.2017г., заверено 
копие на полица №BG/08/216000022207 за 
задължителна застраховка „Злополука на пътниците 
в средствата за обществен транспорт"- валидно, 
Заверено копие на полица № BG/22/116002160109 за 
задължителна застраховка „Гражданска отговорност" 
валидно, заверено копие от Удостоверение за 
техническа изправност на ППС — валидно до 
14.06.2017г., с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания, определени от 
Възложителя за обособена позиция 2, относно 
технически възможности по отношение на 
технически изправен автобус. 

необходими документи за извършване на услугата 
от Людмил Паунов: 

• копие от свидетелство за управление на МПС с 
№281660488 за категория „D" от която е видно, че 
лицето е на възраст не по-малко от 25 години; 

• копие от карта за квалификация на водач на 
МПС с №N001290; 

• копие от Трудов договор с 44/11.06.2012г. с 
което участникът е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, 
определени от Възложителя за обособена позиция 
2, относно това да разполага с минимум едно лице 
за извършване на услугата, отговарящи на 
изискванията на чл. 62 а, ал. 1 от Наредба № 33 от 
1)3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България. 

8839 ВХ, с 34+1 
седящи места, което 

е спазил 
изискванията, 

указани в 
документацията от 

Възложителя за 
обособена позиция 1. 

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 
договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от ППЗОП -
образец № 8 

Да 

9. Деновото предложение на участника по образец №9 Да 

Комисията констатира, че участникът ЕТ „МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА" 
е представил всички изискуеми от Възложителя документи, като е спазил и 
съответната форма, и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя за 
обособена позиция 2. 

с. 
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Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да 
допусне участника до оценка и класиране в процедурата. 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на подадените оферти по избрания 
критерий „най - ниска цена", съгласно чл.70 ал.2, т.1 ЗОП, като се съобразява с 
Методологията за определяне на прогнозната стойност и съгласно чл.20, ал.1, т. 1 от 
Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите и Заповед 
№РД09-1038/29.07.2016г. на Министъра на образованието и науката за компенсиране 
на безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст и деца по чл.283, ал.1, т. 2 от 
Закона за предучилищното и училищното образование въз основа на нормативи за цена 
на километър общ пробег, Министъра на образованието, и науката е утвърдил 
нормативи за цена на километър общ пробег, считано от учебната 2016/2017г. в размер 
до: 

1. За специализиран превоз 
а) с автомобили до 22 места - до 1,10 лв./км общ пробег (крайна цена) 
б) с автомобили над 22 места - до 1,65 лв./км общ пробег (крайна цена) 

Участник „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД е предложил в Ценовото си 
предложение (Образец №9) за обособена позиция 3 - предлагана цена за 1 
(един) километър - 0,9167 (нула лева и деветдесет и една стотинки и шестдесет 
и седем десет хилядни) без ДДС или 1.10 (един лев и десет стотинки) с ДДС. 

Участник „МЕТТРАНС 2005" ЕООД е предложил в Ценовото си 
предложение (Образец №9) за обособена позиция 1 - предлагана цена за 1 
(един) километър- 1,375 (един лев и тридесет и седем стотинки и пет хилядни) 
без ДДС или 1.65 (един лев и шестдесет и пет стотинки) с ДДС. 

Участник ЕТ „МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА" е предложил в Ценовото 
си предложение (Образец №10) за обособена позиция 2 - предлагана цена за 1 
(един) километър- 1,375 (един лев и тридесет и седем стотинки и пет хилядни) 
без ДДС или 1.65 (един лев и шестдесет и пет стотинки) с ДДС. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
I. Класира участниците за обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, 
в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение 
и обратно, на територията на Община Костинброд до март 2018 година" с три 
обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет 
и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно 
образование, на територията на община Костинброд"; 

Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СУ „Д-р Петър Берон", община 
Костинброд; 

Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици 
до шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, 
община Костинброд", както следва: 
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- за обособена позиция 1 
Първо място: „МЕТТРАНС-2005" ЕООД - 100 точки; 

- за обособена позиция 2 
Първо място: ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА"- 100 точки; 

- за обособена позиция 3 
Първо място: „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД - 100 точки; 

II. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета 
на общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена 
поръчка, по обособени позиции, както следва: 

- за обособена позиция 1- на фирма „МЕТТРАНС-2005" ЕООД -
класирана на първо място с 100 точки, при условията на приетата оферта 
и протокола на комисията. 

- за обособена позиция 2- на фирма ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА"-
класирана на първо място с 100 точки, при условията на приетата оферта 
и протокола на комисията. 

- за обособена позиция 3- на фирма „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД z 
класирана на първо място с 100 точки, при условията на приетата оферта 
и протокола на комисията. 

С така осъществените действия, надлежно протоколирани завърши работата на 
Комисията, назначена със Заповед № РД-05-61/16.02.2017г. на Кмета на Община 
Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и реда на глава 
двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с горепосочения предмет. 

На основание чл. 97, ал. 4, от ППЗОП, Комисията състави и подписа 
Протокол № 1, състоящ се от 9 (девет) страници. 

Протоколът се подписа от членовете на Комисията без „особено мнение". 

Председател: Ангел Милчев: ^ / 

/старши юрисконс^ 

Членове: 1. Таня Иванова: ^ 

/ мл. експерт „Обр| е и здравео; 

2. Теменужка Атанасова 

/ гл. специалист-счетоводител / 

ане'7 

гр. Костинброд 
21.02.2017 г. 

f Протоколът е съставен от: 
Ангел Милчев, старши юрисконсулт 

УТВЪРДИЛ : 
ТРАЙКО/М^ JEHOB, кмет на ОбА Костинброд 

QllSilИU9Упа c\:z <Г$ г/Ж Г&г? Z/) > /J Z> 


