
Kúpna zmluva č. Z202124340_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Mário Drahoš
Sídlo: Titváň 39/14, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika
IČO: 53103092
DIČ: 1076034190
IČ DPH: SK1076034190
Bankové spojenie: IBAN: SK5002000000004314882251
Telefón: 0904709012

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výtvarné potreby pre MŠ_94
Kľúčové slová: kôš na odpadky, farebný papier, farebné výkresy kreatívny drôtik, štetec,magnetické 

puzzle, fixy, voskovky, akvarelové farbičky, temperové farbičky, dierkovač, vianočný kartón,
sada na šnúrkové kreslenie,

CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a 
kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výtvarné potreby pre MŠ_94

Funkcia

výtvarné potreby pre potrebu materskej školy

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kôš na odpadky - zvieratá- tiger- s vyklápacím 
vekom.Výška: 39 cm. Priemer: 26 cm. ks 1

Farebný papier A4-  Obsahuje 20 farebných listov bal 5

Farebné výkresy 225g/m2 A4. Balenie obsahuje 50 
hárkov v 10 rôznych farbách. bal 2

Samolepiace čiernobiele očka, 300 ks. Samolepiace 
očká v 3 rôznych veľkostiach: 8mm, 10 mm, 14 mm. bal 1

Fantazijné štetce. Sada štyroch farebných nástrojov s 
umelohmotnými rúčkami a penovým vrchom, každý 
vytvára iný vzor. Rozmer: 11,5 cm

sada 2
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Kreatívny drôtik - zelený. Využívajú sa na aranžovanie a 
rozličné dekoračné techniky.Je vyrobený z 
nehrdzavejúceho medeného drôtu, ktorý je farbený na 
príslušnú farbu.Balenie obsahuje 80 m drôtika o hrúbke 
0,3 mm.

ks 2

Štetec s krátkou ručkou, plochý. Dĺžka štetcov je od 17 
do 20 cm v závislosti od čísla štetca. Balenie obsahuje 
12 ks.

bal 4

Sada štetcov okrúhle 6 ks, rôzne veľkosti. sada 6

Laminovacia fólia A4, 80. mikr., 100 ks bal 1

Stierateľná tabuľa. Súčasťou balenia je 6 kariet s 
úlohami, pero a 3 pečiatky (štvorec,trojuholník, ovál). 
Šírka: 39 cm.

ks 1

Magnetické puzzle - Deti. Obsahuje 42 dielikovRozmer: 
33 x 20,5 x 4 cm. ks 1

Magnetické puzzle - Medvede. Obsahuje 42 
dielikov.Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm. ks 1

Fixy na textil, 12 ks. Balenie obsahuje 12 fixiek na 
textil.Hrúbka hrotu: 4,8 mm.Rozmer: 1,18 x 13,8 cm. bal 1

Voskovky trojhranné - 72 ks. Nelámavé trojhranné 
voskové pastelky. Nezanechávajú škvrny. Ergonomický 
dizajn. Sú neparfumované, dobre kryjú a ľahko sa ostria.
Súčasťou balenia sú aj dve orezávatka.Balenie obsahuje
72 ks pasteliek v 12 odtieňoch.Rozmer: 11 x 82 mm.

bal 3

Akvarelové farbičky, 24 ks.Trojhranné farbičky bal 1

Temperová farba 500 ml hnedá. Sú vyrobené na vodnej 
báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre 
takmer všetky povrchy.Po zaschnutí sú farby 
matné.Objem každej farby: 500 ml.

ks 1

Temperová farba 500 ml tmavomodrá. Sú vyrobené na 
vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné 
pre takmer všetky povrchy.Po zaschnutí sú farby 
matné.Objem každej farby: 500 ml.

ks 1

Temperová farba 500 ml žltá. Sú vyrobené na vodnej 
báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre 
takmer všetky povrchy.Po zaschnutí sú farby 
matné.Objem každej farby: 500 ml.

ks 1

Temperová farba 500 ml tmavozelená. Sú vyrobené na 
vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné 
pre takmer všetky povrchy.Po zaschnutí sú farby 
matné.Objem každej farby: 500 ml.

ks 1

Temperová farba 500 ml tmavočervená. Sú vyrobené na
vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné 
pre takmer všetky povrchy.Po zaschnutí sú farby 
matné.Objem každej farby: 500 ml.

ks 1

Temperová farba 500 ml biela. Sú vyrobené na vodnej 
báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre 
takmer všetky povrchy.Po zaschnutí sú farby 
matné.Objem každej farby: 500 ml.

ks 1

Dierkovač 2,5 cm - javorový list. ks 1

Dierkovač 2,5 cm - motýlik ks 1

Vyrob si darček - Vianočný stromček. Rozmer: 10 x 23 
cm. ks 30

Vianočný kartón. Balenie obsahuje 10 hárkov A4.10 
motívov potlačených z jednej strany. 250 g/m2. bal. 2

Papierová sada so zvier. motívmi. Balenie obsahuje 40 
hárkov s 8 rôznymi motívmi.Rozmer: 22 x 28 cm. bal 1

Sada šnúrkové kreslenie. Balenie obsahuje tabuľku na 
kreslenie, pero, 18 farebných šnúriek, 16 kartičiek s 
predlohami.

bal. 1
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Kreatívne drôtiky - modré. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o 
priemere 8 mm. bal 1

Kreatívne drôtiky -vianoce Dĺžka: 50 cm. 10 ks o 
priemere 8 mm. bal 1

Kreatívne drôtiky - žlté. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o priemere 8
mm. bal 1

Kreatívne drôtiky - pastel. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o 
priemere 8 mm. bal 1

Kreatívne drôtiky - zelené. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o 
priemere 8 mm. bal 1

Kreatívne drôtiky - extra hrubé . 10 rôznych farieb. 
Rozmer: dĺžka 50 cm, priemer 2 cm. bal 1

Tu bývame my - Vyrobené z MDF dosky.V domčeku je  
miesto pre 28 fotografií s rozmerom 2,9 x 4,4 
cm.Rozmer: 55 x 36,5 cm.

ks 2

Rolka papiera na kreslenie, s potlačou 4 m. Obsahuje 1 
rolku papiera - čistú, nakreslenie alebo s potlačou, na 
vyfarbovanie obrázkov.

ks 1

Paličky od nanukov 5000 ks. Dĺžka: 113 mm, šírka: 10 
mm. bal 1

Zošívačka  na 12 listov. Kovová zošívačka v kombinácii 
s plastom na 12 listov, vhodná náplň veľkosti 24/6 a 
26/6, rozmer: 12 x 3,5 x 5,5 cm.

ks 1

Lepidlo v kvalite Herkules - 250 ml ks 4

Lepiaca pištoľ veľká - Čas tavenia je od 3 - 5 minút. 
Pištoľ sa zohrieva na 101°C (vnútro pištole, kde sa 
vkladajú tyčinky pracuje pri teplote 80°C). Tyčinky sa 
zohrievajú na teplotu 40°C. Lepiaca pištoľ si vyžaduje 
dozor dospelej osoby. Obsahuje zástrčku pre európsky 
typ zásuviek - 240V (nie pre UK).Rozmer: 17 x 14 cm.

ks 1

Tyčinky pre lepiacu pištoľ veľkú- 8 ks - náhrada. Priemer
tyčiniek: 11 mm. Dĺžka tyčiniek: 25 cm. bal 4

Zábavná hra žabka, hop.a Namiesto loptičky hádžu 
žabku. Priemer lekna: 12,5 cm. ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

akvarelove-farbicky-24-ks.jpg akvarelove-farbicky-24-ks.jpg
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dierkovac-2-5cm-javorovy-list.jpg dierkovac-2-5cm-javorovy-list.jpg

Kopírovať  z vianocny-karton.jpg Kopírovať  z vianocny-karton.jpg

dierkovac-2-5-cm-motylik.jpg dierkovac-2-5-cm-motylik.jpg

farebne-vykresy-225g-m2-a3.jpg farebne-vykresy-225g-m2-a3.jpg

farebny-papier-a4-20-ks.jpg farebny-papier-a4-20-ks.jpg

fixy-na-textil-12-ks.jpg fixy-na-textil-12-ks.jpg

fantazijne-stetce.jpg fantazijne-stetce.jpg

kreativny-drotik-zeleny.jpg kreativny-drotik-zeleny.jpg

kos-na-odpadky-zvieratka-tiger.jpg kos-na-odpadky-zvieratka-tiger.jpg

laminovacia-folia-80-mikr..jpg laminovacia-folia-80-mikr..jpg

lepiaca-pistol-velka.jpg lepiaca-pistol-velka.jpg

lepidlo-herkules-250-ml.jpg lepidlo-herkules-250-ml.jpg

kreativne-drotiky-modre.jpg kreativne-drotiky-modre.jpg

magneticke-puzzle-deti.jpg magneticke-puzzle-deti.jpg

rolka-papiera-na-kreslenie-s-potlacou-4-m.jpg rolka-papiera-na-kreslenie-s-potlacou-4-m.jpg

magneticke-puzzle-medvede.jpg magneticke-puzzle-medvede.jpg

papierova-sada-so-zvieracimi-motivmi.jpg papierova-sada-so-zvieracimi-motivmi.jpg

sada-na-snurkove-kreslenie.jpg sada-na-snurkove-kreslenie.jpg

sada-stetcov-okruhle-6-ks.jpg sada-stetcov-okruhle-6-ks.jpg

tycinky-pre-lepiacu-pistol-velku-8-ks-nahrada-za-ts100ggs.jpg tycinky-pre-lepiacu-pistol-velku-8-ks-nahrada-za-ts100ggs.jpg

vianocny-karton.jpg vianocny-karton.jpg

voskovky-trojhranne-72ks.jpg voskovky-trojhranne-72ks.jpg

vyrob-si-darcek-vianocny-stromcek.jpg vyrob-si-darcek-vianocny-stromcek.jpg

temperove-farby-basic-color-500-ml-zlta.jpg temperove-farby-basic-color-500-ml-zlta.jpg

samolepiace-ciernobiele-ocka-300-ks.jpg samolepiace-ciernobiele-ocka-300-ks.jpg

zosivacka-eagle-na-12-listov.jpg zosivacka-eagle-na-12-listov.jpg

stieratelna-tabula.jpg stieratelna-tabula.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Ul. františkánov 20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.12.2021 15:25:00 - 22.12.2021 15:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 434,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 520,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124340

V Bratislave, dňa 13.12.2021 16:02:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Mário Drahoš
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124340


Zákazka


Identifikátor Z202124340


Názov zákazky Výtvarné potreby pre MŠ_94


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318097


Dodávateľ


Obchodný názov Mário Drahoš


IČO 53103092


Sídlo Titváň 39/14, Veľké Zálužie, 95135, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 13.12.2021 8:31:04


Hash obsahu návrhu plnenia XRFqqnsAC3nTHlWiTfPK1PW/HDe8nmctFVMjXiXBIcU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
KN H.xlsx (kn)







Hárok1


			Kôš na odpadky - zvieratá- tiger- s vyklápacím vekom. Výška: 39 cm. Priemer: 26 cm.			ks			1


			Farebný papier A4-  Obsahuje 20 farebných listov			bal			5


			Farebné výkresy 225g/m2 A4. Balenie obsahuje 50 hárkov v 10 rôznych farbách.			bal			2


			Samolepiace čiernobiele očka, 300 ks. Samolepiace očká v 3 rôznych veľkostiach: 8mm, 10 mm, 14 mm.			bal			1


			Fantazijné štetce. Sada štyroch farebných nástrojov s umelohmotnými rúčkami a penovým vrchom, každý vytvára iný vzor. Rozmer: 11,5 cm			sada			2


			Kreatívny drôtik - zelený. Využívajú sa na aranžovanie a rozličné dekoračné techniky. Je vyrobený z nehrdzavejúceho medeného drôtu, ktorý je farbený na príslušnú farbu. Balenie obsahuje 80 m drôtika o hrúbke 0,3 mm.			ks			2


			Štetec s krátkou ručkou, plochý. Dĺžka štetcov je od 17 do 20 cm v závislosti od čísla štetca. Balenie obsahuje 12 ks.			bal			4


			Sada štetcov okrúhle 6 ks, rôzne veľkosti.			sada			6


			Laminovacia fólia A4, 80. mikr., 100 ks			bal			1


			Stierateľná tabuľa. Súčasťou balenia je 6 kariet s úlohami, pero a 3 pečiatky (štvorec,trojuholník, ovál). Šírka: 39 cm.			ks			1


			Magnetické puzzle - Deti. Obsahuje 42 dielikov Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm.			ks			1


			Magnetické puzzle - Medvede. Obsahuje 42 dielikov. Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm.			ks			1


			Fixy na textil, 12 ks. Balenie obsahuje 12 fixiek na textil. Hrúbka hrotu: 4,8 mm. Rozmer: 1,18 x 13,8 cm.			bal			1


			Voskovky trojhranné - 72 ks. Nelámavé trojhranné voskové pastelky. Nezanechávajú škvrny. Ergonomický dizajn. Sú neparfumované, dobre kryjú a ľahko sa ostria. Súčasťou balenia sú aj dve orezávatka. Balenie obsahuje 72 ks pasteliek v 12 odtieňoch. Rozmer: 11 x 82 mm.			bal			3


			Akvarelové farbičky, 24 ks.Trojhranné farbičky			bal			1


			Temperová farba 500 ml hnedá. Sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy. Po zaschnutí sú farby matné. Objem každej farby: 500 ml.			ks			1


			Temperová farba 500 ml tmavomodrá. Sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy. Po zaschnutí sú farby matné. Objem každej farby: 500 ml.			ks			1


			Temperová farba 500 ml žltá. Sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy. Po zaschnutí sú farby matné. Objem každej farby: 500 ml.			ks			1


			Temperová farba 500 ml tmavozelená. Sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy. Po zaschnutí sú farby matné. Objem každej farby: 500 ml.			ks			1


			Temperová farba 500 ml tmavočervená. Sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy. Po zaschnutí sú farby matné. Objem každej farby: 500 ml.			ks			1


			Temperová farba 500 ml biela. Sú vyrobené na vodnej báze a preto je ľahké ich vyčistiť. Sú použiteľné pre takmer všetky povrchy. Po zaschnutí sú farby matné. Objem každej farby: 500 ml.			ks			1


			Dierkovač 2,5 cm - javorový list.			ks			1


			Dierkovač 2,5 cm - motýlik			ks			1


			Vyrob si darček - Vianočný stromček. Rozmer: 10 x 23 cm.			ks			30


			Vianočný kartón. Balenie obsahuje 10 hárkov A4.10 motívov potlačených z jednej strany. 250 g/m2.			bal.			2


			Papierová sada so zvier. motívmi. Balenie obsahuje 40 hárkov s 8 rôznymi motívmi. Rozmer: 22 x 28 cm.			bal			1


			Sada šnúrkové kreslenie. Balenie obsahuje tabuľku na kreslenie, pero, 18 farebných šnúriek, 16 kartičiek s predlohami.			bal.			1


			Kreatívne drôtiky - modré. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o priemere 8 mm.			bal			1


			Kreatívne drôtiky -vianoce Dĺžka: 50 cm. 10 ks o priemere 8 mm.			bal			1


			Kreatívne drôtiky - žlté. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o priemere 8 mm.			bal			1


			Kreatívne drôtiky - pastel. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o priemere 8 mm.			bal			1


			Kreatívne drôtiky - zelené. Dĺžka: 50 cm. 10 ks o priemere 8 mm.			bal			1


			Kreatívne drôtiky - extra hrubé . 10 rôznych farieb. Rozmer: dĺžka 50 cm, priemer 2 cm.			bal			1


			Tu bývame my - Vyrobené z MDF dosky. V domčeku je  miesto pre 28 fotografií s rozmerom 2,9 x 4,4 cm. Rozmer: 55 x 36,5 cm.			ks			2


			Rolka papiera na kreslenie, s potlačou 4 m. Obsahuje 1 rolku papiera - čistú, nakreslenie alebo s potlačou, na vyfarbovanie obrázkov.			ks			1


			Paličky od nanukov 5000 ks. Dĺžka: 113 mm, šírka: 10 mm.			bal			1


			Zošívačka  na 12 listov. Kovová zošívačka v kombinácii s plastom na 12 listov, vhodná náplň veľkosti 24/6 a 26/6, rozmer: 12 x 3,5 x 5,5 cm.			ks			1


			Lepidlo v kvalite Herkules - 250 ml			ks			4


			Lepiaca pištoľ veľká - Čas tavenia je od 3 - 5 minút. Pištoľ sa zohrieva na 101°C (vnútro pištole, kde sa vkladajú tyčinky pracuje pri teplote 80°C). Tyčinky sa zohrievajú na teplotu 40°C. Lepiaca pištoľ si vyžaduje dozor dospelej osoby. Obsahuje zástrčku pre európsky typ zásuviek - 240V (nie pre UK). Rozmer: 17 x 14 cm.			ks			1


			Tyčinky pre lepiacu pištoľ veľkú- 8 ks - náhrada. Priemer tyčiniek: 11 mm. Dĺžka tyčiniek: 25 cm.			bal			4


			Zábavná hra žabka, hop.a Namiesto loptičky hádžu žabku. Priemer lekna: 12,5 cm.			ks			2
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