
 

 

AJÁNLAT KÉRÉS 

„Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli tervek 

elkészítése”  

tárgyban 

 

 

 

 

Tárgy: „Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli tervek 

elkészítése” 

 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 
A Mohácsi Torna Egylet 1888, mint ajánlatkérő a TAO Látvány-sportok támogatási 

rendszerében (TAO tv. 22/C. §, 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet) versenyeztetés 

keretében ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt a 

jelen ajánlattételi felhívásban nevezett „Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő 

Sportuszoda kiviteli tervek elkészítése” tárgyában. 

 

 

1.  Az ajánlatkérés tárgya, Műszaki leírás, minőségi követelmények és 

teljesítménykövetelmények 

 

Tervezési feladat: A Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon, összesen 5883 m2 

alapterület illetve külső kert alapterületű telek, valamint a Sokacrév mentén további 

Önkormányzati tulajdonú telekterületen kialakítandó uszoda kiviteli terveinek 

elkészítése: Mohács Városi Sportcsarnok és Szabadidőpark területén meglévő 

Sportcsarnok mellett egy szabványos vízilabdapálya kialakításra alkalmas, 50,02 x 

25,02 méter alaprajzi méretű versenymedencét, - kiegészítve egy 8 x 16 méter 

alaprajzi méretű tanmedencével -, legalább egyoldali nézőteret, öltözőket, illetve a már 

létező Mohács és Térsége Tanuszoda és termálfürdővel való funkcionális összhang 

megtervezését tartalmazó Sportuszoda kiviteli tervdokumentációja az építési 

engedélyezési tervdokumentáció, a Műszaki Leírás és szerződéstervezet alapján. A 

telek tulajdoni viszonyainak rendezése jelenleg folyamatban van, melyet a tervezés 

során figyelembe kell venni. 

A létesítményfejlesztés tervezetten a látványcsapatsportok fejlesztésére létrejött ún. 

TAO programból valósul meg, így az engedélyes dokumentációt szükséges egy 

Szövetségi, és várható Minisztériumi értékelésre alkalmas költségvetéssel kiegészíteni. 

 

 

Megkötendő szerződés: tervezési szerződés 

 

 

2. Ajánlatkérő neve, elérhetősége: 

 

Ajánlatkérő neve: Mohácsi Torna Egylet 1888 

Ajánlatkérő székhelye: 7700 Mohács, Kórház u. 11. 

Ajánlatkérő kapcsolattartója: Bencsik Gábor ügyvezető 

Ajánlatkérő e-mail címe: mte@mte1888.hu 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36205834848 

 

 

 

 



 

 

3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 

A kiviteli tervek szolgáltatásának határideje: 2022. december 20. napja 

 

 

4. Teljesítés helye: Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlan (tervezett hrsz) 
 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Előleg 

 

Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja.  

 

 

Számlázás 

 

A nyertes ajánlattevő részszámlázásra a szerződésben meghatározottak szerint 

jogosult. 

 

6. Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere 

 

legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő a nettó ajánlati átalányárat veszi figyelembe az 

értékelés során. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész 

számokban kell megadni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pályázatokat minden 

pályázónak azonos szakmai tartalom szerint kell elkészítenie, így a legalacsonyabb árú 

ajánlat nyertesként való kiválasztása indokolt. 

 

7. Az elbírálás módja 

 

Az Ajánlatkérő azzal a pályázóval (Ajánlattevővel) köt szerződést a Sportuszoda 

létesítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére, amelyik a jelen ajánlatkérésben 

szereplő alkalmassági követelményeknek megfelel, nem áll kizáró okok hatálya alatt 

és a legkedvezőbb ajánlatot nyújtja be a pályázatában.  

 

A nyertes ajánlattevő személyéről az Egyesület elnöksége – a Bíráló Bizottság javaslata 

alapján – hoz döntést. 

 

 

8. Értesítés az ajánlatok elbírálásáról 

 

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok elbírálását követő 3 munkanapon belül 

értesíti az ajánlatok elbírálásának eredményéről elektronikus úton. 

 

9. Kizáró okok 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki: 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 

bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást 

jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti 

hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 

helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az 

ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, 

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 



 

 

d) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés l) pontja szerinti átlátható szervezetnek. 

 

Az igazolás módja: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a fenti a)-d) 

pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik-e ő, vagy a tervezési 

szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozója/alvállalkozói. 

 

10. Alkalmassági követelmény 

 

10.1. Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények 

 

10.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek 

megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: 

 

- Rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet (266.KR) 1. melléklet II. fejezet 2. része szerinti –Építészeti 

tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a 

jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal 

rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű 

végzettséggel és legalább 24 hónap sporttechnológiai tárgyú szakmai 

gyakorlattal rendelkezik; továbbá részt vett a 2004. I. törvény 77. § s, pont 

szerinti legalább 3000 m2 sportlétesítmény koncepció, és/vagy 

engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítés tervezési feladat 

végrehajtásában. 

 

10.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek 

megfelelő, a felhívással összhangban lévő munka referenciát: 

 

- minimum 1 db tömegsport létesítmény tervezési referencia az elmúlt 5 évre 

vonatkozólag (a referenciának az elmúlt 5 évben befejezettnek kell lennie). 

 

10.1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet előírásainak nem felel meg a jelen ajánlatkérésben szereplő 

tervezési feladat vonatkozásában. 

 

 

Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelményeknek történő 

megfelelés igazolási módja: 

 

Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az 

ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 

 

11. A hiánypótlás lehetősége 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlásra lehetőséget biztosít, ugyanazon információ, adat vagy 

nyilatkozat vonatkozásában ugyanakkor csak egy alkalommal van lehetőség 

hiánypótlásra. 

 

12.  Az ajánlat benyújtásának határideje: az ajánlatkérés megküldésétől számított 15 

munkanap, azaz 2022. év október hónap 6. napja 17:00 óra 

 

13.  Az ajánlat benyújtásának címe:  

 

 

Az ajánlatokat  

 



 

 

nyomtatott formában, egy eredeti példányban, lezárt csomagolásban, magyar 

nyelven kérjük benyújtani az alábbi címre: 7700 Mohács, Kórház u. 11. 

 

VAGY 

 

elektronikus úton, nem módosítható, pdf formátumban a mte@mte1888.hu e-mail 

címre. 

 

Az ajánlatoknak a benyújtási határidőig az Ajánlatkérőhöz be kell érkeznie, postai 

benyújtás esetén kérjük erre fokozottan figyeljenek. Ajánlatkérő az az ajánlattételi 

határidő lejártát követően beérkezett ajánlatokat nem veszi figyelembe. Az ajánlat 

csomagolásán vagy az e-mail tárgyában kérjük az eljárás tárgyát feltüntetni 

(„Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli tervek 

elkészítése”). Nyomtatott ajánlat benyújtása esetén a csomagoláson kérjük, 

tüntessék fel, hogy „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”. 

 

Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli. 

 

14.  Szerződéskötés tervezett időpontja és helye 

 

A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésének napját 

követően haladéktalanul a nyertes ajánlattevővel egyeztetett időpontban kerül sor.  

A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye 

 

15.  Egyéb információk, követelmények 

 

1. Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlatkéréssel kapcsolatban bármilyen kérdést, 

kiegészítő tájékoztatás iránti kérést elektronikus úton, a mte@mte1888.hu e-

mail címre kell megküldeni. A kiegészítő tájékoztatás megkérésének határideje 

az ajánlattételi határidőt megelőző 2. munkanap, megadásának határideje az 

ajánlattételi határidőt megelőző 1. munkanap. Ajánlatkérő a fenti határidőt 

követően beérkezett kérdések megválaszolására nem köteles, de saját döntése 

alapján a választ megadhatja, illetve az ajánlattételi határidőt módosíthatja. 

2. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő a felhívásban meghatározott ajánlattételi 

határidőt követő 30 (harminc) napig marad kötve ajánlatához. 

3. Ajánlati nyilatkozat: Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy 

elfogadja a felhívásban és a szerződéstervezetben foglaltakat. 

4. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell 

nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattétellel összefüggő 

megállapodásukat, melynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a 

szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget 

vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az 

ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését. 

5. Felolvasólap: Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza az 

ajánlattevő(k) adatait: az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

e-mail címét, telefonszámát, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető 

adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. 

6. A papír alapon benyújtott ajánlatra vonatkozó formai követelmények: 

Követelmény az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. Papír alapon 

benyújtott ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az eredeti ajánlati 

példányban szereplő igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 

 

Az ajánlat fedőlapján fel kell tüntetni az alábbiakat: 

 Ajánlattevő neve és székhelye 

 Ajánlatkérő megnevezése 

 „Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli 

tervek elkészítése” 



 

 

 

Az ajánlatot lezárt, át nem látszó csomagolásban kell benyújtani. A 

csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

 „Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli 

tervek elkészítése” ajánlat 

 „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”. 

 

Elektronikus úton benyújtott ajánlatot kérjük nem módosítható, pdf formátumban 

beadni. Az aláírást tartalmazó nyilatkozatokat aláírtan, szkennelve, nem 

módosítható pdf formátumban vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátva kérjük benyújtani.  

 

7. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások 

és feltételek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy ajánlatukat a leírtak 

figyelembevételével tegyék meg. Kérjük továbbá, hogy ajánlatukhoz az 

ajánlattételi felhívásban foglaltak szerinti iratokat szíveskedjenek csatolni! 

8. Aláírási címpéldány: Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a 

cégjegyzésre jogosult aláírója aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett, eredeti vagy másolati példányát.   

Meghatalmazottént való aláírás esetén csatolni szükséges az ajánlat 

benyújtásával kapcsolatban kiállított meghatalmazást, amelynek tartalmaznia 

kell a meghatalmazott aláírását is. 

9. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek 

Késedelem, hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: szerződéstervezet szerint 

Legkésőbb a szerződéskötés időpontjára ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 

szerződéstervezetben meghatározott összegű tervezői felelősségbiztosítással, 

és azt a teljesítés teljes időtartamában fenn kell tartania. 

10. Az ajánlatok elbírálásának menete 

1. Ajánlatok értékelése, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számszaki hibák 

javítása, indokolás kérés, érvénytelen ajánlatok: 

 Az Ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő megvizsgálja az Ajánlatokat 

annak érdekében, hogy megállapítsa, megfelelnek-e a felhívásban előírt 

tartalmi és formai követelményeknek, nem tartalmaznak-e számszaki hibát, 

valamint az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően teljesek-e, és 

tartalmazzák-e a szükséges mellékleteket. 

 A részletes értékelés előtt Ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes ajánlatok 

tartalmukat tekintve megfelelnek-e a felhívásban előírtaknak. 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem 

egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 

érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. Nincs helye hiánypótlásnak 

az ajánlati ár tekintetében.  

 Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását – illetve adott esetben a 

hiánypótlást/felvilágosítást – követően megállapítja, hogy mely ajánlatok 

érvényesek illetve érvénytelenek. 

 Ajánlatkérő jogosult eltekinteni az ajánlat(ok)ban előforduló formai hibáktól 

vagy a feltételektől való eltérésektől, amennyiben megítélése szerint ezek 

nem jelentenek lényegi, tartalmi eltéréseket és nem vetnek fel további 

kérdéseket az ajánlat értelmezésében. 

 A számítási hibák javítása a következők szerint történik: 

- Amennyiben a számokkal és betűkkel leírt összegek nem egyeznek, úgy 

Ajánlatkérő a számmal leírt összeget veszi figyelembe. 

- Amennyiben a nettó és bruttó összeg megjelölése között eltérés van, 

Ajánlatkérő a nettó összeget veszi figyelembe és ez alapján a bruttó 

összeget javítja. 

- Amennyiben Ajánlattevő nem fogadja el a fentiek szerint a hibák 

kijavítását, úgy ajánlatát Ajánlatkérő érvénytelennek nyilváníthatja. 



 

 

Irreális megajánlás: Ajánlatkérő köteles meggyőződni az ajánlati elemek 

megalapozottságáról. Ha az ajánlat irreális megajánlást tartalmaz, úgy arra 

vonatkozóan Ajánlatkérő indokolást kér az ajánlattevőtől. Amennyiben 

Ajánlatkérő nem tarja elfogadhatónak az indokolást az irreális megajánlással 

kapcsolatosan, úgy az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

Érvénytelenné nyilvánítás: Ajánlatkérő azon ajánlatokat nyilvánítja 

érvénytelenné, amelyek – adott esetben a hiánypótlás/felvilágosítás kérés 

teljesítését követően – nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban és 

annak mellékleteiben (műszaki leírás, szerződéstervezet), valamint a 

vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek, illetve amely ajánlatok 

a szerződéstervezetben rögzített szerződéses feltételekkel ellentétes 

feltételeket tartalmaznak. 

2. Eredménytelen eljárás: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a 

versenyeztetési eljárás eredménytelenné nyilvánítására és az összes ajánlat 

elutasítására az eredményhirdetés előtt, anélkül, hogy az ajánlattevőkkel 

szemben bármilyen kártérítési vagy kártalanítási felelőssége merülne fel, 

amennyiben a benyújtott Ajánlatok Ajánlatkérő számára kedvezőtlenek. 

Ennek megítélése Ajánlatkérő joga. 

3. Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő azon Ajánlattevővel köt Szerződést, akinek 

Ajánlata – adott esetben a hiánypótlás/felvilágosítás kérés teljesítését 

követően – megfelel az ajánlattételi felhívásban és annak mellékleteiben 

előírt követelményeknek, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazza. 

4. Tájékoztatás az érvényessé/érvénytelenné nyilvánításról, az eljárás 

nyerteséről, valamint az eljárás eredményéről: 

Ajánlatkérő az ajánlatok érvényessé/érvénytelenné nyilvánításáról, az 

eljárás nyerteséről, valamint az eljárás eredményéről az ajánlatok 

értékelését/elbírálását követően írásban, egyidejűleg tájékoztatja 

valamennyi ajánlattevőt az erről hozott döntést követően legkésőbb 3 

munkanapon belül elektronikus úton.   

5. Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlattevő saját kockázatán vesz részt a 

versenyeztetési eljárásban. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselni, tekintet 

nélkül az eljárás eredményére. Ajánlattevő az általa kidolgozott ajánlatért 

ellenértéket nem igényelhet, ezzel kapcsolatosan semminemű követeléssel 

elő nem állhat. 

6.  Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatok igazolások: 

 felolvasólap 

 ajánlattételi nyilatkozat (nyilatkozat a felhívás és a szerződéstervezet 

feltételeinek elfogadására) 

 nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatban 

 nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

tárgyában  

 aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta 

 meghatalmazás (adott esetben) 

 

 

 

  



 

 

 

 

FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Képviselő neve:  

 

A kapcsolattartó adatai: 

 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Ajánlati ár: 

 

„Mohács 736/23 hrsz. alatti 

ingatlanon létesülő Sportuszoda 

kiviteli tervek elkészítése” 

 

Tervezési díj (HUF) 
……………………………… + ÁFA 

 

 

 

Árajánlat kérése a „Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli 

tervek elkészítése” tárgyban 

 

 

Az ajánlati ár az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig érvényes. 

 

 

Kelt: ………………… , …... év ………………… hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 



 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, …………………………………, mint a(z) …………................................................. cég 

képviseltre jogosult vezetője, „Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda 

kiviteli tervek elkészítése” című ajánlatkérési eljárás ajánlattevőjeként n y i l a t k o z o m , 

hogy 

 

- miután az Önök Ajánlatkérését megvizsgáltuk, az ajánlatkérésben, illetve a 

szerződéstervezetben foglaltakat elfogadjuk, és ezen feltételek, továbbá az 

eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az 

ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint 

az Ajánlatkérésben és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban 

előírt feltételeknek megfelelően a tervezési szerződés megkötésére és 

teljesítésére.  

- nyertességünk esetén vállaljuk az Ajánlatkérésben és a beszerzési eljárás során 

keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a tervezési 

szerződés megkötését. 

 

 

 

Kelt: ………………… , …. év ………………… hónap …. napján 

 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 



 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

Mohácsi Torna Egylet 1888 

„Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli tervek elkészítése” 

 

 

Alulírott ………………………………………… a(z) ………………………………………… képviselőjeként 

n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 

Kelt: ………………… , …. év ………………… hónap …. napján 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 



 

 

NYILATKOZAT ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL 

Mohácsi Torna Egylet 1888 

„Mohács 736/23 hrsz. alatti ingatlanon létesülő Sportuszoda kiviteli tervek elkészítése” 

 

 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 

képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel az 

ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek.  

 

Kelt: …………… …. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 


