Poznań, dnia 8 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017
I.

ZAMAWIAJĄCY
Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15B, 61-022 Poznań
NIP: 7811919522; REGON: 363087043

II.
1.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją przez Zamawiającego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zapraszamy do składania
ofert na dostawę centrum frezarskiego.
2. Z uwagi na specyfikę projektu, rozpoczęcie jego realizacji następuje przed podpisaniem umowy,
w związku z czym niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.fns.com.pl oraz przesłane do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców.

3.

Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku
od towarów i usług (VAT), a Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym, zgodnie z art. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, do jej stosowania, toteż zamówienie objęte niniejszym zapytaniem
ofertowym zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020”.

4.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Zapytaniu.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
42623000-9 Frezarki

2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z transportem do siedziby Zamawiającego oraz
uruchomieniem) centrum frezarskiego, o następujących, minimalnych parametrach:

a) stół:

- powierzchnia robocza: 2,2 m2, długość x szerokość: 2000 x 1100 mm
- dopuszczalne obciążenie 4000 kg;
- rowki T-owe - 7 rowków o szerokości 22 mm rozstaw 150 mm.
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b) przesuwy stołu:
- wzdłużny (X) 2100 mm;
- poprzeczny (Y) 1200 mm;
- pionowy (Z) 800 mm;
- odległość między końcówką wrzeciona pionowego (głównego) i stołem (min/max) 150 - 950 mm,
odległość między pionowymi słupami bramy 1370 mm.
c) posuw szybki:
- oś X i Y 1 - 24 000 mm/min;
- oś Z 1 - 15 000 mm/min.
d) posuw roboczy:
- oś X, Y, Z 1- 10 000 mm/min.
e) wrzeciono główne (pionowe):
- moc / moment max 18,5 kW / 581 Nm (S1) 22 kW / 691 Nm (S6);
- stożek ISO-50 / DIN69871AD/B;
- obroty 1 - 6 000 obr/min.
f) dokładność maszyny w osi X,Y,Z według JIS B6333:
- pozycjonowanie ± 0.005 mm / 300mm, ± 0.01 mm / na pełnej długości;
- powtarzalność ± 0.003 mm.

Obligatoryjne elementy urządzenia:
- transporter wiórów,
- radiowa sonda detalu,
- sonda narzędzia,
- magazyn narzędziowy - minimum 32 pozycyjny,
- chłodzenie zewnętrzne,
- chłodzenie poprzez wrzeciono,
- centralny system smarowania,
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- transformator,
- dyskowy separator oleju z chłodziwa,

3.
4.

Termin na dostawę przedmiotu zamówienia wynosi do 240 dni od podpisania Umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Planowany termin realizacji umowy: październik 2017 – kwiecień 2018 roku. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia.

IV.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

1.

Wykonawca udzieli na przedmiot umowy minimum 12 miesięcznej gwarancji.

2.

Wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.

Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający ponosi pełną
odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w Umowie łączącej strony wynagrodzenie
Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz odpowiednich reguł
i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji
związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości,
iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę w ww.
sposób.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) zmiany danych teleadresowych,
3) warunków i/lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego
zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna,
4) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji
zamówienia wynikać będzie ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych
mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione
potrzeby Uczestników/Uczestniczki szkoleń,
5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności,
w których zbędne będzie wykonanie danej części przedmiotu zamówienia wraz ze związanym
z tym obniżeniem wynagrodzenia.

V.
1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
1) Nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym1.

Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podlegają wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia
publicznego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą, a Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w
szczególności na:
1
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Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2) Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Weryfikowana
będzie kompletność oraz zgodność oferty z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.

3) Akceptują bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania, określone w nim warunki realizacji
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.

2.

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu
(tj. nie załączy stosownych załączników i oświadczeń) bądź nie spełni warunków udziału
w postępowaniu bądź przedstawi nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu.

3.

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki
ochrony prawnej.

VI.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Formularzu ofertowym, którego wzór określony
został w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

4.

Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek modyfikacji treści i/lub wzorów dokumentów określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym, za wyjątkiem wskazanych miejsc służących do wypełnienia oferty.

5.

Złożona oferta winna zawierać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

6.

Poszczególne części oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz parafowane na każdej stronie.
W przypadku podpisu przez inną osobę/osoby, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
stosownego pełnomocnictwa.

7.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione
przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający przy wyborze oferty zakłada przeprowadzenie dwuetapowej oceny:
ETAP 1 – weryfikacja formalna pod kątem spełniania wymogów określonych w niniejszym zapytaniu
przedstawionych powyżej. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w zapytaniu terminie.
Weryfikowana będzie kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zapytaniu.

a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobieniach, opieki lub kurateli.
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Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
 została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków uprawniających do udziału
w postępowaniu lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,

ETAP 2 – merytoryczna ocena ofert. Do etapu drugiego oceny zakwalifikowane zostaną oferty spełniające
wymogi formalne.
W ramach drugiego etapu oceny oferty zostaną ocenione według poniższych kryteriów:
1)

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – waga 55%

Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto w PLN wskazana w Formularzu ofertowym.
W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej (innej niż PLN), Zamawiający w celu dokonania oceny
ofert weźmie pod uwagę kurs średni NBP dla tej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego zapytania
ofertowego.

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Przyznając punkty kolejnym
ofertom Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:
C=

NC

x 55

BC

2)

C – liczba punktów badanej oferty za cenę realizacji przedmiotu zamówienia
NC – cena oferty o najniższej cenie
BC – cena badanej oferty

Zwiększona powierzchnia robocza stołu w stosunku do minimalnej wymaganej powierzchni – waga
15%

Minimalna wymagana powierzchnia robocza stołu wynosi 2,2 m2, przy czym stół ten musi mieć minimalne
wymiary (długość x szerokość) 2000 x 1100 mm.
Przyznając punkty poszczególnym ofertom Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:
BD
D=

x 15
ND

D – liczba punktów badanej oferty za powierzchnię roboczą stołu
BD – powierzchnia robocza stołu w badanej ofercie
ND – powierzchnia robocza stołu w ofercie, w której zaoferowano stół o
największej powierzchni roboczej

3) Zwiększone dopuszczalne obciążenie stołu w
dopuszczalnego obciążenia – waga 15%

stosunku

do

minimalnego wymaganego

Minimalne wymagane dopuszczalne obciążenie stołu wynosi 4000 kg.
Przyznając punkty poszczególnym ofertom Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:
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BE
E=

x 15
NE

4)

E – liczba punktów badanej oferty za dopuszczalne obciążenie stołu
BE – dopuszczalne obciążenie stołu w badanej ofercie
NE – dopuszczalne obciążenie stołu w ofercie, w której zaoferowano stół o
największym dopuszczalnym obciążeniu

Zwiększone wartości przesuwów stołu w stosunku do minimalnych wymaganych wartości
poszczególnych przesuwów – waga 15%

Minimalne wartości poszczególnych przesuwów stołu są następujące:
- wzdłużny (X) 2100 mm;
- poprzeczny (Y) 1200 mm;
- pionowy (Z) 800 mm;
Ich suma wynosi 4100 mm

Przyznając punkty poszczególnym ofertom Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:
BF
F=

x 15
NF

F – liczba punktów badanej oferty za sumę wartości przesuwów
BF – suma wartości przesuwów w badanej ofercie
NF – suma wartości przesuwów w ofercie, w której zaoferowano urządzenie o
najwyższej sumie wartości przesuwów

Obliczając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:

R – łączna liczba punktów
C – łączna liczba punktów badanej oferty za cenę
R=C+D+E+F

D – łączna liczba punktów badanej oferty za powierzchnię roboczą stołu
E – łączna liczba punktów badanej oferty za dopuszczalne obciążenie stołu
F - łączna liczba punktów badanej oferty za wartości przesuwów stołu

2. Oferty uszeregowane zostaną pod względem liczby punktów ogółem uzyskanych w drugim etapie
oceny, w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów.
3. Wszystkie wyliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów o wyborze oferty zadecyduje
kolejno: liczba punktów przyznanych w kryterium cena (kryt. 1), liczba punktów przyznanych w
kryterium powierzchni roboczej stołu (kryt. 2), liczba punktów przyznanych w kryterium
dopuszczalnego obciążenia stołu (kryt. 3), liczba punktów przyznanych w kryterium wartości
przesuwów stołu (kryt. 4).
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny,
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b) sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
6. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeśli będzie niższa
o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający
może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuci ofertę potencjalnego Wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej ceny,
w szczególności w przypadku, gdy przewyższać ona będzie środki przeznaczone przez
Zamawiającego na realizację zamówienia.
8. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
VIII.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, wraz z pozostałymi załącznikami
do niniejszego zapytania należy złożyć:
a) osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego (Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15B, 61-022 Poznań) w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy
i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na dostawę centrum frezarskiego – zapytanie
ofertowe nr 1/2017”
lub
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.obiegly@fns.com.pl z tytułem wiadomości „Oferta na
dostawę centrum frezarskiego – zapytanie ofertowe nr 1/2017”
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Termin składania ofert: do 15 maja 2017 roku (godz. 23:59). Decyduje data wpływu oferty
do Zamawiającego.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby do tego
uprawnioną/e oraz parafowana na każdej stronie.
5. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie załączniki w postaci skanu/ skanów podpisanych dokumentów
b) Zaleca się, by każdy załącznik wielostronicowy zapisany był w jednym pliku.
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c) Każdy załączony plik powinien być opisany inną nazwą własną, zgodnie ze schematem: „Nazwa
Wykonawcy_nazwa pliku”. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści wiadomości
informacji o liczbie i nazwach przesyłanych plików.
d) Przepustowość skrzynek mailowych Zamawiającego wynosi 10MB. W związku z tym w razie
konieczności oferta powinna być przesłana w kilku mailach. Tytuły poszczególnych wiadomości
powinny zawierać informację o liczbie wysłanych maili (np. 1/4, 2/4 itd.).
e) W przypadku problemów technicznych związanych z brakiem możliwości przesłania pliku
przez Wykonawcę lub z jego otwarciem lub wydrukiem e-maila przez Zamawiającego,
spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń wskazanych w pkt. 5a) – d), konsekwencje
powyższego obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie
z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
6. W przypadku ofert składanych osobiście, pocztą lub kurierem:
a) biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 6.00 do 14.00,
b) w przypadku problemów z doręczeniem oferty poza godzinami, wskazanymi w pkt. 6 a) powyżej,
konsekwencje obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie
z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX.

POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert
(z uwzględnieniem tego dnia).
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym
terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
4. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Artur Chołody,
e-mail: a.cholody@fns.com.pl
5. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zapytania należy kierować wyłącznie pisemnie na ww. adres
mailowy, najpóźniej do dnia 12 maja 2017 roku. Odpowiedź zostanie przesłana na adres
e-mail, z którego zostało nadesłane pytanie maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania
pytania. Jeśli pytanie dotyczące Zapytania wpłynęło po wyznaczonym terminie Zamawiający może
pozostawić pytanie bez odpowiedzi.
6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę
7. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać będzie się od podpisania umowy z Zamawiającym lub w toku
negocjacji ceny, o których mowa powyżej nie zostanie ustalone akceptowalne i przez Zamawiającego
i przez Wykonawcę stanowisko, Zamawiający będzie miał prawo do wybrania kolejnego Wykonawcy,
którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
b) odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny,
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c) zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia.
9. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania.
11. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym
za pomocą poczty elektronicznej, przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia
protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna.
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