
(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

COEPETITIE
1. PREAMBUL
În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat prezentul
contract, între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti,

os. Bucureşti Ploieşti, nr. 8B, Sector 1, Bucureşti, tel. 021/224:67.89, fax 021/224.58.62, e-mail.

officeQalpab.ro, cod fiscăl 14008314, cânt trezorerie ROSTTREZ70121G335000XXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin DI. Marius ALBIȘOR — Director General, în
calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
SC HORTIGALA SRL,cu sediul în Loc. Sfântul Gheorghe Str. Jokai Mor nr. 18/A, Jud. Covasna,
telefon +40 372 949 234, fax +40 372 873 162, e-mail: hortigalagmail.com, înregistrată la Registrul
Comerţului sub numărul 114/331/14.07.2005,cod fiscal RO17779623, cont RO55 TREZ 2565 069X
XX00 2550, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, jud. Covasna, reprezentat prin DL. Attila GĂL -
Administrator, în calitate de furnizor, pe de altă părte,

au convenit încheierea prezentului contract de furnizare, cu respectarea următoarelor clauze:

2. DEFINIȚII
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
a. contract — reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
b.achizitor şi furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c.prețul contractului - preţul plătibil furnizorului de către, achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
d. produse- echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - seryicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, şi

orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
f. origine locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esențială a componentelor rezultă un produs

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau

prin
utilitate,

de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poatefi distinctă de naționalitatea furnizorului.

g destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
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h.fermenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform  INCOTERMS 2000 — Camera

sau vineii. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșel

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea
și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
încendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligațiilor uneia din părți;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
formade pluralşi viceversa, acolo unde acest lucru este permis dE Context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” Sau orice referite la zile reprezintă zile talendăristice daca nu se specifică
în mod diferit,

Clauze obligatorii

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 Furnizorul se obligă, să livreze tractorașe de tuns iarba, conform tabelul de mai jos, în perioada
convenită, în conformitate cu oferta atribuită în SICAP, anexată la prezentul contract.

Preţunitar|Valoare totalăNr. :

ert. Eul UM|Cantitate|(i, rără TVA)|(ei, fără TVA)

Tractoraş de tuns iarba, model TORO
74661 Time Cutter ZS5000
Date tehnice:
- Motor TORO V-Twin Motor, OHV 2
cilindrii FR 726, Putere 24,5 CP;i 127 canS cuțite (viteză de|fuo 7 18927,74 13249418

- Înălţime de tuns 38-114 mm (în 13 reglaje)
- Două funcții de tuns - evacuare,
mulcificare;

— Propulsie hidraulică - două motoare
hidraulice. az

4.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract, pentru produsele furnizate.

5. PREȚUL CONTRACTULUI
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate este de 132.494,18
lei, la care se adaugă TVA, plătibil furnizorului de către achizitor, conform obligațiilor asumate prin
prezentul contract.
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6. DURATA CONTRACTULUI
6.1 Contractul intră în vigoare la data de 11.05.2018.
6.2 Termenul de livrare este pânăla data de 31.05.2018.

1. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 Executarea contractului începe la data de 11.05.2018, constituirea garanţiei de bună execuție fiind
obligatorie.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului, parte integranta din acesta, sunt:
- solicitarea de ofertă,
- oferta financiară, declarată câștigătoare și atribuită în SICAP, :

9. DREPTURI. DE..PROPRIETATE. INTELECTUALĂ
9-1. Furnizoiul afeobligația d€& despăigubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii și acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele, materialele, instalațiile sau
utilajele folosite pențru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, survenite în urma unor încălcări a
acestor drepturi de către Furnizor.

10. CARACTERUL: CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI
10.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;

“b) de a utiliza informațiile Și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului; în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
10.2. O parte contract
Contract dacă:“ 41: 155 ai

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scrisal celeilalte părți contractante
pentru asemeniea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

tantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la

11. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI
11.1 Furnizorul se obligăsă livreze achizitorului produsele definite în prezentul contract la art. 4.1, la
standardele şi/sau performanțele prezentate în ofertă.
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11.2 Furnizorul va suporta toate costurile privind livrarea, transportul, asigurarea transportului și taxele vamale
până la locul de livrare.
11.3. Furnizorul se obligă să livreze produsele în termenul prevăzut la articolul 6.

114 Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii și acțiuni în

justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în

legătură cu produsele achiziționate.
11.5 Furnizorul se obliga să încheie cu cumpărătorul certificatul de garanție al bunului și să asigure
achizitorului suport tehnicși service produsului în perioadade garanție a acestu
11.6 Furnizorul se obliga sa indice atelierele autorizate care efectuează lucrări de întreținere, revizii si

reparații pentru bunurile achiziţionate.

12. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
12.1 Achizitorul se obligă să rdcepționeze produsele în termeiul taveiiit.'*'*

12.2 Achizitorul se obligă săplătească' prețul produselor către: furnizor în terinien de maxim 30 zile
convenit de la depunerea facturii de către acesta la sediul achizitorului, însoțită de Procesul verbal deEp DESIFE , ului, însoți

recepție fără obiecțiuni; : a

12.3 Achizitorul se obliga să recepționeze produsele şi să întocmească proces verbal de recepție, cu
menționarea eventualelor observații și stabilirea termenelor și condițiilor de remediere.

13. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR
13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile
asumate, atunci achiZitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15 % pe zi de întârziere din prețul contractului fără TVA.
132 În cazul în care âchizitorul nu își onorează obligațiile în termenul contractual de plată, acesta va
datora prestatoruliii dobânzi penălizatoare în sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15 % pezi de
întârziere din plata necfectuată.

,

13.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract decătre una dintre părți, în mod culpabil
și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de
daufie-interese.
13.4, Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nicf O Compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.

Clauze specifice

14. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI
Garanţia de buna execuție se va constitui în cuantum de 5 % din valoarea fără TVA a contractului de
furnizare, respectiv, 6.624,70 lei.
Modalităţi de constituire:
a) prin virament bancar, conform art. 40 din HG nr. 395/2016, în contul deschis la trezorerie;
b) prin instrument de garantare emis de o societate bancara/de asigurări, preferabil din România sau cu
corespondent în România, conform art. 39

si
art. 40 din HG nr. 395/2016;
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Dovada constituirii garanţiei de bună execuție se prezintă în termen de 10 zile de la data semnării
contractului de furnizare.
Garanţia de buna execuție se va restitui conform art. 42, alin. 1 din HG nr. 395/2016.

15. RECEPŢIE, INSPECȚII ȘI TESTE
15.1 Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu
specificațiile din solicitarea de ofertă şi din oferta financiară atribuităînSICAP.
15.2 Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificațiilor, achizitorul are dreptul să le

respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

15.3 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării.
15.4 Prevederile clauzelor de mai sus nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau
altor obligații prevăzute în contract.
15.5 Recepția se finalizează prin încheierea unui Proces Verbal de Recepție semnat de ambele părți,
după efectuarea testelor/probelor si predarea documentelor de însoţire
15.6 Daca în cazul recepției se constată ca produsele nu respectă în totalitate conformitatea
componentelor sau integritatea lor, câ nu sunt respectate specificațiile tehnice din Caietul de sarcini sau
din Cartea tehnica, fumizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile. Neconformitățile vor fi

conseninate într-o Nota de constatare.

16. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE
16.1 Furnizorul dre obligația de a livra produsele în termenul convenit la articolul 6.
16.2 Livrarea produselor se corisideră încheiată în momentul recepției produselor.
16.3 Furnizorul va transmite achizitorului următoarele documentele care însoțesc produsele:

- aviz de însoţire a mărfii;
- certificat de conformitate;
- factura fiscala;
- cartea tehnică (manual pentru întreţinere și reparații);
instrucțiuni de utilizare a utilajului
- certificat de garanție.

17. AMBALARE ȘI MARCARE
Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la

itațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să
ajungă în bună stare la destinația finală.
17.2. Modul de ambalare a produselor vafi în conformitate cu prevederile standardelor internaționale de
calitate.
17.3. Tehnologia de ambalare cade în responsabilitatea Furni;

protejare a produselor pentru ca pe perioada transportului aceasta să nu sufere degradări.
rului, acesta va lua toate masurile de
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17.4. Toate materialele de ambalare, precum şi toate materialele necesare în vederea protecției rămân în

proprietatea Achizitorului.
17.5. Tipul de ambalaj adoptat vaasigura integritatea mărfii. Toate marcajele de pe colete vorfi clare si

impermeabile. Ambalajele vor asigura o protecție adecvata în timpul transportului și depozitării precum
și o manevrabilitate corespunzătoare. Următoarele informații vor fi scrise clar cu vopsea pe fiecare
ambalaj: fabrica producătoare, ercutatea, poziția centrului de greutate, poziția de stocare/depozitare si de
transport. Costul ambalajului este inclus în preţul unitar convenit produselor. Produsele vor deține
etichete de identificare cu număr, serie si an de fabricație.

18. ASIGURĂRI
Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizat prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de
livrare convenit.

19. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR lu

19,1 Furnizorul are obligația de,a garantaca produsele, furnizate prin, contract suntnoi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligația de a garantacă “produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau
materialul e cerut în mod expresde către achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului

vor funcționa la parăimetrii normali, în condiții normale de funcționare.
rul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce

apare în conforthităte cu baranția produselor.
19.3 Furnizorul trebuie să asigure garanția de buriă funcționare, calitatea și performantele produselor
livrate pentru6 perioada de 1 an (12 luni).

20. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
20:1' Pentru produsele livrate;plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în oferta
financiară, anexă la contract.
20.2' Preţul contractuluieste ferm și nu se ajustează.

21. AMENDAMENTE '
'

21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului,

prin,
act_ adițional, numai, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează

înteresălă comerciale legitime ale acestora și caten au pututfi prevăzute la data încheierii contractului
21.2 Prezăntul contract constituie o comandă 'irevocăbilă de cumpărare a utilajelor contractate.

22. SUBCONTRACTANȚI
Furnizorul nu poate îndeplini părți din contract cu subcontractanți.

23. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
23.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare îi

23.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu
contract, acesta are obligația de a notifica, în timp u oruli
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23.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului

24. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
24.1. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul
părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare produse și de a pretinde plata de daune-interese.

(2) Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de drept), printr-o
simplă notificare, după acordarea unui preaviz de 10 zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte
formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile
următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract, la termen șiîn con
de calitate;

“Furnizorul nu poate îndeplini într-un termen acceptabil o decizie a Achizitorului prin care i se
cere să remedieze oric neglijență Sat nereușită în îndeplinirea „Sblieațiilor sale contractuale, care ar
putea afecta grav îndeplinirea contractului; 7 ** £

- Furnizorul cesionează contractul, sau oparte a acestuia fără acordul scris al Achizitorului;
- există o-hotărâre: judecătorească definitivă împotriva Furnizorului ca urmare a conduitei sale

profesionale, care afectează grav îndeplinirea contractului
- există orice altă hotărâre legală care poate împiedica îndeplinirea contractului;
- apare "6 modificare organizatorică, care conduce la Schimbarea personalității legale a

Fumizorului, care afeciează grăv îndeplinirea contractului, în afara caziilui în care o astfel de modificare
este acceptată printr-un amendament la contract.

(3) În cazul rezilierii contractului din culpa Furnizorului, Achizitorul este în drept să contracteze
produsele respective, în regim de urgență, cu un terț furnizor, cu obligarea Furnizorului de a plăti o
despăgubire reprezentârid diferență între valoarea contrăctului reziliat și valoarea noului contract de
furnizare.
242. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilaterăl contractul de furnizare produse în cel mult
30 dezile dela apariția unorcircumstanțe cate nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și
care conduc la inodificarea tircumstanțelor în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi

contrară interesului publie.
24.3. În cazul rezilierii contractului din culpa Furnizorului, Achizitorul are dreptul de a pretinde daune -
înterese care vor fi echivalențul a cel puțin valoarea prejudiciului suferit, incluzând, dar fără a se limita
la contravaloarea lucrăților/serviciilor/livrărilor pe care Achizitorul ar fi trebuit să le îndeplinească în
cadrul altor contracte şi pe care nu le-a mai putut îndeplini din cauza nerespectării obligațiilor de către
Furnizor, precum și contravaloarea penalităților pe care Achizitorul a fost notificat să le achite către un

terţ contractor şi care se datorează întârzierii în îndeplinirea obligațiilor sau neîndeplinirea obligațiilor de

către Furnizor. Contravaloarea prejudiciului va fi plătită sau rambursată de către Furnizor în termen de
30 de zile de la data comunicării notificări de reziliere a contractului.
24.4. În cazul denunțării unilaterale de către Achizitor, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării contractului.
24.5. Contractul poate încetaşi prin ajungere la termen sau prin acordul părților.
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25. CESIUNEA
25.1. Furnizorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
252. (1) Furnizorul nu poate subcontracta părți din prezentul contract decât după obținerea acordului
scris al Achizitorului.

(2) Furnizorul răspunde în mod direct față de Achizitor pentru orice neconformitate apărută în
execuția lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretenție ridicata de un
terţ ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni a unui subcontractant.
25.3. Furnizorul are obligația, în cazul în careasubcontractat părți din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanții desemnați, în aceleaşi condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.
25.4. (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanții.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum şi contractele încheiate
cu aceştia, se constituie în anexe la contract.
25.5. (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Furnizorde modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
25.6. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantiilui nu va schimba prețul contractului și va fi notificată
Achizitorului.

26. FORȚĂ MAJORĂ
26.1 Forța majoră este constatată deo autoritate competentă.
26.2 Forța majoră Exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
26.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile celi se cuveneau parților până la apariția acesteia.
26.4 Partea contractăniă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, im
mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limi

consecințelor.
26.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
27.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative,
orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ci în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
27.2 Dacă achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală,
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătoreşti din Romania.

28 LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
28.1 Limbacare guvernează contractul este limba româi
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29. COMUNICĂRI
29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul
primirii.
292 Comunicările între părți se potface și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.

30. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în doua exemplare, unul pentru fiecare parte
contractanta.

Achizitor, Prestator,
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SC HORTIGALA SRL
ȘI AGREMENT BUCUREŞTI Administrator
Director General SricIpi, Attila GĂL
Marius ALBI

Şef Serviciu Fina? bilitate
Monica COBA) XV
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