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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
de tipartre ~i livrare vouchere de vacanta pe suport electronic (card)

In temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr 98/2016 cu privire la achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii intre, '

1. Parti contractante

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA ~I CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Bd. Libertatii nr.18, bl. 104, sector 5, cod postal 050706, telefon
02115391415, fax: 02115391509, cod fiscal 28412052, avand contul bancar
R090TREZ24G610304203030X, deschis la Trezorerie sector 5, reprezentat prin Daniel RA~ICA -
Director General, in calitate de achizitor,
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S.c. UP ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos.Dudesti-Pantelimon nrA2, sector 3, cod
postal 033094, tel. 021.402.82.23, fax 021.313.00.74, e-mail.info(o upromania.ro, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/6468/25.07.2002, Certificat de Inregistrare Fiscala ROI4774435, cont
IBAN R055TREZ700506001X013080 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pentru virarea valorii
nominale a voucherelor de vacanta si R019TREZ7005069XXX002927 deschis la Trezoreria Municipiului
Bucuresti pentru achitarea valorii comisionului, reprezentata prin Elena PAP - Administrator ~i Flavius
Florian AIOANEI - Imputemicit, in cali tate de prestator (emitent de vouchere de vacanta pe suport de
electronic (card), numite aici si in continuare "vouchere de vacanta") a intervenit prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil fumizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - bunuri cuprinse in anexalanexele la prezentul contract, pe care fumizorul se obliga, prin
contract, sa Ie fumizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de fumizarea produselor, cum
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si
orice alte asemenea obligatii care revin fumizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou,
recunoscut comercial,care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate,de
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea fumizorului.
g. destinatie finala -locul unde fumizorul are obligatia de a fumiza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform TNCOTERMS 2000 - Camera Internationala
de Comert(CIC)
i. forta majora- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
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~i, resp~~tiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
mu~datll sau alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus
c~re: rara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile

3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si vice - versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau"zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

4. Obiectul contractului
Prestatorul vse obliga sa presteze SERVICII DE TIPA.RIRE ~I DE LIVRARE VOUCHERE DE
VACANTA PE SUPORT ELECTRONIC (card) pentru un numar maxim de 514 persoane din cadrul
DGPLCMB, numar aprobat prin HCGMB nr.729118.10.2018, in perioada convenita ~i in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract, vouchere de vacanta care sa poata fi utilizate pentru
achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate., ,
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5. Pretul contractului
5.1. Pretul contractului este format din:
- valoarea serviciilor de tiparire si de livrare vouchere de vacanta pe suport electronic (card), conform
ofertei depuse, 0,01 lei, inc1usiv TVA;
- valoarea norninala a unui voucher de vacanta pe suport electronic (card), conform art.l.alin (2) din o.u.G
nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile ~i completarile ulterioare, este de
1.450,00 lei.
5.2. Pretul convenit este ferm si ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.3. Plata serviciului de emitere vouchere de vacanta pe suport electronic (card) se va efectua din articolul
bugetar 20.0 1.30 si contravaloarea voucherelor se va efectua din articolul bugetar 10.02.06, in limita
maxima a fondurilor bugetare aprobate la data sernnarii prezentului contract, respectiv 704.000,00 lei.
5.4. Angajamentul bugetar si legal pentru contravaloarea voucherelor se va efectua la data emiterii
comenzii din articolul bugetar 10.02.06.

6. Durata contractului
6.1. Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii de catre ambele parti, respectiv septembrie 2020
- septembrie 2021.
6.2. Contractul se va derula si va fi in vigoare pana la achitarea tuturor obligatiilor ce decurg din executarea
lui.
6.3. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta este de 1 an de la data emiterii.

7. Aplicabilitate
7.1. Contractul de servicii intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.
7.2. (l) Voucherele de vacanta pe suport electronic (card) vor fi emise si livrate in maxim 5 zile lucratoare
de la emiterea comenzii, insotita de Anexa 1 (tabel nominal). Receptia cardurilor se va realiza la sediul din
B-dul Libertatii m.18, bl.l 04, sector 5, Bucuresti prin incheierea unui proces-verbal de receptie. Autoritatea
contractanta va emite comenzi ori de cate ori este necesar, in functie de fluctuatia numarului de persoane
care beneficieaza de un voucher de vacanta,

(2) Alimentarea cardurilor cu suma reprezentand valoarea nominala a voucherelor de vacanta se va
realiza in maxim 48 de ore de la plata valorii nominale a voucherelor de vacanta si a pretului serviciilor
aferente acestora.
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(~) Co~anda ferma transmisa prestatorului angajeaza irevocabil achizitorul in ceea ce priveste plata
valorii nommale a voucherelor de vacanta si a pretului serviciilor aferente acestora.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele prezentului contract sunt:
a). caietul de sarcini - Anexa 1 la prezentul contract;
b). propunerea tehnica - Anexa 2 la prezentul contract;
c). propunerea financiara - Anexa 3 la prezentul contract;
d). lista unitatilor, corespunzatoare retelei utilizate, unde salariatii pot folosi voucherele de vacanta pe
suport electronic (card) - Anexa 4 la prezentul contract; ,
e). lista personalului autoritatii contractante (Anexa la comanda).

9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune- interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0

astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Responsabilitatile prestatorului
10.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor cat si a metodelor de prestare utilizate.
10.3.Prestatorul are obligatia de a respecta termenele de livrare stabilite la art.7.2 din prezentul contract.
10.4. Prestatorul are obligatia de a emite si de a livra, in conditiile legii si ale contractului care se va incheia,
numarul de vouchere de vacanta pe suport elecronic (card) solicitat prin comenzi.
10.5. Prestatorul are obligatia de a inscrie pe voucherul de vacanta pe suport electronic (card) toate
mentiunile legale obligatorii, si anume:
- seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de vouchere de vacanta comandat de
catre angajator in baza contractului de achizitionare a voucherelor de vacanta;
- emitentul si datele sale de identificare: denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului
comertului si codul unic de inregistrare;
- angajatorul si datele sale de identificare: denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului
comertului ~i codul unic de inregistrare;
- datele beneficiarului: nume, prenume si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa
utilizeze voucherul de vacanta;
- valoarea nominala a voucherului de vacanta, in cifre si in litere, care este inscrisa de angajator in comanda
ferma transmisa unitatii emitente;
- interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta de bani dintre valoarea voucherului de vacanta ~i valoarea
pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta;
- perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta: luna ~ianul emiterii ~i luna ~i anul expirarii;
- interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate., , '
10.6. Sa transmita angajatorului lista unitatilor afiliate, corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii
pot folosi voucherele de vacanta, atat pe hartie cat ~i in format electronic.
10.7. Sa asigure securitatea livrarii voucherelor de vacanta la angajator ~ia celor retumate de la unita!ile
afiliate.
10.8.Sa asigure elemente de securitate ale voucherului pe suport electronic (card) precum ~iprin ambalarea
~i sigilarea voucherelor intr-un pachet de plastic securizat.
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10.9. Sa asigure accesul salariatilor Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti
la 0 linie telefonica prin interrnediul careia acestia vor avea la dispozitie asistenta pemanenta pentru
eventuale intrebari.
10.10. Prestatorul are obligatia sa emita voucherele de vacanta folosind un suport tehnic special, care sa nu
p~rmita falsificarea acestora si care sa cuprinda toate elementele obligatorii prevazute de legislatia in
vigoare.
10.11. Prestatorul are obligatia sa afiseze permanent pe site-ul sau lista actualizata cu unitatile afiliate la
care salariatii achizitorului pot folosi voucherele de vacanta primite, lista ce va cuprinde eel putin unitatile
afiliate prezentate in oferta depusa, achizitorul fiind de acord ca in acest mod, prestatorul si-a indeplinit
obligatia legala de a pune la dispozitia beneficiarilor lista mentionata,
10.12. Prestatorul are obligatia sa accepte retumarea din partea achizitorului a voucherelor de vacanta
neutilizate si sa ramburseze sumele aferente valorii nominale a acestora numai in situatia in care retumarea
se va face in termen de eel mult 30 de zile de la data expirarii acestora, prin acest termen intelegandu-se
perioada de timp in care voucherele retumate trebuie sa ajunga la sediul prestatorului.
10.13. Prestatorul are obligatia sa pastreze in conditii de siguranta datele primite de la achizitor si sa nu le
utilizeze in alte scopuri decat cel pentru care au fost primite sa respecte principiile de prelucrare a date lor
cu caracter personal conform Regulamentului European nr.679/2016.
10.14. Prestatorul are obligatia de a asigura transportul voucherelor de vacanta in conditii de securitate prin
mijloace specializate, folosite in vederea transportului acestora pana in momentul receptionarii acestora de
catre persoana responsabila desemnata de achizitor.
10.15. Prestatorul are obligatia de a informa achizitorul cu privire la conditiile legale si contractuale de
utilizare, inclusiv cu privire la interdictiile referitoare la utilizarea voucherelor de vacanta, odata cu
semnarea contractului.
10.16. Prestatorul se obliga sa aduca la cunostinta achizitorului modul de administrare si utilizare a
voucherelor de vacanta pe suport electronic (card), inclusiv modul in care achizitorul poate consulta soldul
disponibilla un moment dat pe suportul electronic.
10.17. Prestatorul se obliga sa blocheze soldul in caz de furt ori pierdere a voucherului pe suport electronic
si emiterea unuia nou, rara costuri suplimentare.

11. Responsabilitatile achizitorului
11.1. Achizitorul are obligatia sa transmita comenzile ori de cate ori este nevoie.
11.2. Achizitorul are obligatia sa distribuie salariatilor voucherele de vacanta pe suport electronic (card),
comandate ~i livrate.
t 1.3. Achizitorul are obligatia sa achite integral valoarea norninala a voucherelor de vacanta comandate si
contravaloarea serviciilor aferente comenzilor in maxim 10 zile dupa ce cardurile au fost livrate si
receptionate, Voucherele de vacanta pe suport electronic nu pot fi distribuite de achizitor daca acesta, la
data stabilita pentru distribuire, nu a achitat prestatorului, integral, contravaloarea nominala a voucherelor
de vacanta achizitionate, pe suport electronic, inclusiv costul imprimatelor reprezentand voucherele de
vacanta pe suport electronic, in conformitate cu prezentul contract.
11.4. Achizitorul are obligatia sa aduca la cuno~tinta prestatorului furtul ~ilsau falsificarea voucherelor de
vacanta, precum ~i orice tentativa in acest sens, in termen de 24 de ore de la data constatarii
acestuia/acestora.
tt.S. Achizitorul are obligatia sa instruiasca salariatii in legatura cu interdictiile referitoare la utilizarea
voucherelor de vacanta.
11.6. Achizitorul are obligatia sa colecteze de la salariatii sai ~i sa transfere catre prestator toate datele
personale ~i informatiile referitoare la salariati, care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea
~i decontarea tranzactiilor cu vouchere de vacanta, in conditiile Legii nr.129/20 18 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea date lor cu caracter personal ~i libera circulatie a acestor date, cu
modificarile ~icompletarile ulterioare.
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11.7. Achizitorul are obligatia sa instiinteze prestatorul, in scris, cu privire la modificarea oricareia dintre
datele sale, mentionate la pct.l din contract.
11.8. Achizitorul are obligatia de a nu comanda vouchere de vacanta daca se afla in vreo situatie prohibita
de lege.
11.9. Achizitorul are obligatia de a respecta in totalitate obligatiile prevazute de O.U.G. nr. 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta, actualizata si normele metodologice de aplicare ale acesteia.

•

12. Receptie
12.1. Achizitorul are dreptul de a veri fica in momentul receptiei coletului cu vouchere de vacanta
conformitatea cu comanda lansata si cu prevederile din propunerea tehnica si financiara, anexa la contract.
12.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Comisia
imputernicita a achizitorului pentru efectuarea receptiei este fermata din reprezentanti ai Directiei Generale
de Politiei Locals ~iControl a Municipiului Bucuresti.

13. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in termenele asumate la art.7.2. din prezentul
contract.
13.2. (l) Daca pe parcursul indeplinirii contractuIui, prestatorul nu respecta prevederile ofertei tehnice si
documentatiei de achizitie, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
(2) Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in oferta tehnica se face cu acordul partilor, prin act
aditional.
13.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul nu respecta data de plata, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, prestatorului.

14. Modalitati de plata
14.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata comenzii catre prestator in termen de maxim 10 zile de la
data inregistrarii facturii insotita de dovada fumizarii voucherelor.
14.2. In cazul in care achizit~rul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor justificative si
intocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 48 de ore pentru remedierea lor, dupa care
curge un nou termen de 10 zile pentru plata facturilor.
14.3. Partile convin ca transmiterea facturilor catre achizitor se va face in format tiparit, la sediul
achizitorului mentionat in partea introductiva a prezentului contract.
14.4. Orice forma de plata intre achizitor si prestator se face numai prin virament bancar.
14.5. Partile se obliga sa comunice in scris modificarea contului sau aite date legate de plata voucherelor
de vacanta,
14.6. In cazul existentei unor discrepante intre comanda transmisa ~i voucherele livrate de catre prestator,
achizitorul il va informa in scris, in termen de 48 de ore de la primirea coletului. Absenta notificarii si/sau
distribuirea voucherelor catre salariati tara acordul prestatorului valoreaza recunoasterea indeplinirii
tuturor obligatiilor de catre prestator si acceptarea tuturor obligatiilor care rezulta pentru achizitor din
prezentul contract cu privire la comanda respectiva,

15. Amendamente
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional, cu acordul ambelor parti,

16. Sanctiuni pentru neindeplinirea cufpabila a obligatiilor
16.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa i~i indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorari 0,1% pentru fiecare zi
de intarziere din valoarea ramasa a contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Contravaloarea
majorarilor se va retine din valoarea facturilor urmatoare.
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16.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in tennen, atunci prestatorul
are dreptul de solicita achizitorului ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0, I%pentru fiecare zi de intarziere
din plata neefectuata.

17. incetarea contractului
17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unuilunei tribunal/instante
judecatoresti sau transmiterea vreunei notificari in acest sens de catre parti, in cazul in care una dintre parti:

- nu lsi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract rara acordul celeilalte parti;

17.2. Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
17.3. Prevederile prezentului articol (respectiv ,,16. Incetarea contractului") nu inlatura raspunderea partii
care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
17.4. Executarea prezentului contract se suspenda de plin drept pe perioada in care prestatorul nu mai
detine, din orice motiv, autorizatia de a emite vouchere de vacanta pe suport electronic, emisa de Ministerul
Finantelor Publice.

18. Forta majora
18.1. Partile raspund de nerespectarea prezentului contract in conditiile prevazute de acesta si de legislatia
in vigoare.
18.2. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta,
18.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza,
18.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.5. Parte a contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod compIet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
18.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, rara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interes,

19. Solutionarea Iitigiilor
19.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice neintelegere
sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~iprestatorul nu reu~esc sa rezolve
in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de ditre
instantele judecatore~ti competente.

20. Limba care guverneaza contractu)
Limba care guvemeaza contractul este limba romana.

21. Comuniciri
21.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii.
21.2. Comunicarile intre paqi se pot face ~i prin telefonlfax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
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22. Legea aplicabiHi contractu lui
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au incheiat astazi, , prezentul Contract in 2 (doua) exemplare originale, din care un
exemplar pentru Prestator si un exemplar pentru Achizitor.

ACHIZITOR PRESTATOR

DlRECTIA GENERAL~ DE POLITIE
LOCALA.~I CONTROL A MU IULUI

BUCURE~T "

S.c. UP ROMANIA S.R.L.

DIRECTIA CO ENCIOS, REGISTRA TURA
~I LOGISTICx..

DIRECTOR EXECUTIV
Horia S~RLA Tc».

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
Marius Florin LEGEA

(!_JJ

SERVICIUL ACHIZI. ,INVESTITII,
DERULARECONTRACTE

Sef Serviciu !

Andreea PRICU/ rr
SERVICIUi.INANCIAR CONTABILIT ATE

Sef Serviciu
, Corina DUMITRU~

VIZA CFPP ~ ~"{(/

MlMARIA MUNICIPILlLUi9UCURe~TI

OIRECTIAGENERALADEPOLITIELOCALA$1CONTROl

:.~.~~:.~~~.~~~~~I~q~~~~~:03.~P~I.~
Semn~tura"... 7



NR. CD7657/04.09.2020

IMPUTERNICIRE

Subscrisa UP ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos.Dudesti-Pantelimon

nr.42, sector 3, cod postal 033094, inmatriculata la Oficiul Registrului Cornertului sub nr.
J40/6468/25.07.2002, CUI R014774435, reprezentata legal prin Director General, PAP Elena,
imputernicesc prin prezenta pe Dl. Vasilica Petrisor - Dragos, in calitate de Reprezentant
Comercial, identificat cu CI, seria RK, nr. 006545, CNP 1851002420070, sa semneze in numele
si pentru Societate Contractul de Prestari Servicii pentru vouchere de vacanta pe suport
electronic, incheiat cu DIRECOIA GENERALA DE POLIOIE LOCALA 01 CONTROL A
MUNICIPIULUI BUCUREOTI.

UP ROMANIA S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
lena Pap

~I~~

~ .1~",. \}~ <v~/J ..lp,.~\p.. If \s ~O';,'?-.\... i'1;! II
If '>- e f

o ",'>-n
<96-0.0./RO ~A'\~~

.~~


