VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530
Tālr. +371 6 7249238, fakss: +371 6 7249646, e-pasts: lau@lau.lv, www.lau.lv

NORAKSTS
organizētā atklāta konkursa
„Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā (Rīgas CR)”
(ID. Nr. VAS „LAU” 2017/65_AK)
ZIŅOJUMS
(Komisijas sēdes Protokols Nr.3)
Rīgā, 2017.gada 27.martā
(ar pārtraukumu: 2017.gada 30.martā; 2017.gada 13.aprīlī)
Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada
6.februāra rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-30 (turpmāk Rīkojums), izveidota iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu:
Komisijas priekšsēdētājs:

Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists;

Komisijas locekļi:

Jānis Padēls, Publisko iepirkumu departamenta Publisko
iepirkumu daļas vadītājs;
Sanda Vasiļjeva, Ražošanas departamenta Projektu
vadītāja;
Jānis Skudra, Rīgas ceļu rajona direktora vietnieks;
Egīls Pētersons, Rīgas ceļu rajona Ogres nodaļas
vadītājs;

Komisijas sekretārs:

Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta
Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists.

Dienas kārtība:
1. Vispārīgi jautājumi.
2. Iesniegto piedāvājumu atvēršana.
1.Vispārīga informācija par iepirkumu:
 Pasūtītājs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2017/65_AK;
 Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss;
 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 27/02/2017;
 Līguma priekšmeta apraksts: „Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā
(Rīgas CR)”;
 Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši Publisko iepirkumu likumā1 noteiktajai
kārtībai;
 Piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu, kurš tiek noteikts
vērtējot 1 m2 cenu;
 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, Krustpils
ielā 4, 1.stāvā, sēžu zālē;
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27/03/2017 plkst.11:00.
1

Saskaņā ar 2016.gada 15.decembrī pieņemtā Publisko iepirkuma likuma (stājās spēkā 2017.gada 1.martā) Pārejas noteikumu
2.punktu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja
iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir pieņemts pirms 2016.gada 15.decembrī pieņemtā Publisko iepirkuma
likuma spēkā stāšanās dienas (stājās spēkā 2017.gada 1.martā), tad iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai skaitā
apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras
izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu pieņemšanas dienā, izņemot noteikumus, kas iekļauti šā likuma 28. panta otrajā
daļā, 29. pantā, 30. panta pirmajā daļā un 31. panta otrajā daļā.

2. Iesniegto piedāvājumu atvēršana:
Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Juškevics ziņo, ka bez Komisijas priekšsēdētāja
Kristapa Juškevica un Komisijas locekļa Jāņa Padēla, atvēršanas sēdē piedalās pārstāvji no:
Nr.
p.k.

Uzņēmuma nosaukums

1.

A/S "FERRUS"

2.

SIA "INFO SERVISS"

Ziņojuma 1.pielikumā “Atvēršanas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa Nr.1” uz
1 (vienas) lapas.
Līdz 27/03/2017 plkst.11:00, ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” atklātā
konkursa “Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā (Rīgas CR)” piedāvājumu
reģistru, Pretendentu piedāvājumi iesniegti šādā laika posmā un secībā:
Nr.
p.k.

Pretendents

Iesniegšanas datums/laiks

1.

SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394,
(turpmāk - SIA "INFO SERVISS")

24.03.2017. plkst. 14:45

2.

A/S "FERRUS", reģ.Nr. 40003444852,
(turpmāk - A/S "FERRUS")

27.03.2017. plkst. 10:39

Komisija nolemj sākt piedāvājumu atvēršanu. Tiek atvērtas aploksnes iesniegšanas
secībā.
Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Juškevics iepazīstina ar Pretendentu iesniegtajiem
piedāvājumiem:
Piedāvājums

Nr.
p.k.

Pretendents

Cena (EUR bez PVN) par 1 m2

1.

SIA "INFO SERVISS"

0.06

2.

A/S "FERRUS"

0.05

Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Juškevics paziņo, ka visi iesniegtie piedāvājumi ir
atvērti un atvēršanas sēde tiek slēgta. Komisija vienbalsīgi
NOLĒMA:
1)

neturpināt piedāvājumu vērtēšanu;



citu jautājumu, iebildumu vai labojumu nav.

Komisijas priekšsēdētājs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Komisijas loceklis:

_____/personiskais paraksts/_____/Jānis

Komisijas sekretārs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Padēls/
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Komisija atklāj sēdi: 2017.gada 30.martā
Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada
6.februāra rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-30 (turpmāk Rīkojums), sēdē piedalās iepirkuma komisija: Kristaps Juškevics, Jānis Padēls, Jānis
Skudra un Egīls Pētersons (turpmāk - Komisija) un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā
paredzētos jautājumus.
Dienas kārtībā:
1. Piedāvājumu vērtēšana:
1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude;
1.2. Pretendentu atlase;
1.3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude;
1.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana;
2. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanu.
1. Piedāvājumu vērtēšana
Tiek piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma
dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem.
Komisijas locekļi: ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu uzsākt vērtēšanu pa posmiem.
1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi.
Komisija pārbauda vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.
Komisija, izvērtējot Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikumā
noteiktajām prasībām, secina, ka visi iesniegtie piedāvājumi atbilst visām Nolikumā
noteiktajām noformējuma prasībām.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka, izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu SIA "INFO
SERVISS", A/S "FERRUS" piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma
prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām,
turpina Pretendentu vērtēšanu.
1.2. Pretendentu atlase
Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu atlases pārbaudi. Komisija pēc
iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem pārbauda Pretendentu kvalifikācijas atbilstību
Nolikuma prasībām.
1.2.1. Pretendentu atlases laikā Komisija veic pārbaudi par Pretendentu Publisko
iepirkuma likuma 39.¹ pantā apstākļu esamību uz 27/03/2017. Veicot pārbaudi, Komisija
nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētos apstākļus.
1.2.2. Izvērtējot SIA "INFO SERVISS" piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "INFO
SERVISS" piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "INFO SERVISS" piedāvājums atbilst Nolikumā
izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz
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Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "INFO
SERVISS" piedāvājumu.
1.2.3. Izvērtējot A/S "FERRUS" piedāvājumu, tika konstatēts, ka A/S "FERRUS", lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām,
balstās uz SIA "KULK", reģ.Nr. 41703007150 (turpmāk - SIA "KULK") iespējām.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 11.punktu, Komisija veic
pārbaudi par Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija veic pārbaudi
par SIA "KULK" Publisko iepirkuma likuma 39.¹ pantā apstākļu esamību uz 27/03/2017.
Veicot pārbaudi, Komisija nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas
5.punktā minētos apstākļus.
Izvērtējot iepriekš minēto, tika konstatēts, ka A/S "FERRUS" piedāvājums atbilst
Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka Pretendenta A/S "FERRUS" piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām
atlases (kvalifikācijas) prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz Publiskā
iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt A/S "FERRUS"
piedāvājumu.
1.3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude
Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši
Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (t.sk. Nolikuma
4.2.2.apakšpunktam, Nolikuma 2.pielikumam).
1.3.1. Izvērtējot SIA "INFO SERVISS" piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "INFO
SERVISS" piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības
prasībām.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "INFO SERVISS" piedāvājums atbilst Nolikumā un tā
pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija,
pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina
vērtēt SIA "INFO SERVISS" piedāvājumu.
1.3.2. Izvērtējot A/S "FERRUS" piedāvājumu, tika konstatēts, ka A/S "FERRUS"
piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka Pretendenta A/S "FERRUS" piedāvājums atbilst Nolikumā un tā
pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija,
pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina
vērtēt A/S "FERRUS" piedāvājumu.
1.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
Komisija, pamatojoties uz iepirkuma dokumentāciju, pārbauda vai vērtējamo
Pretendentu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs
kļūdas izlabo. Komisija vērtējamos Pretendentu finanšu piedāvājumos nekonstatēja
aritmētiskās kļūdas.
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1.4.1. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu:
Piedāvājums

Nr.
p.k.

Pretendents

Cena (EUR bez PVN) par 1 m2

1.

SIA "INFO SERVISS"

0.06

2.

A/S "FERRUS"

0.05

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka
SIA "INFO SERVISS", A/S "FERRUS" finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām un,
ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko cenu, kurš tiek noteikts vērtējot 1 m2 cenu, ir
A/S "FERRUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 m2: 0.05 (nulle euro 5 centi).
Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka SIA "INFO SERVISS", A/S "FERRUS" finanšu piedāvājumi atbilst
Nolikuma prasībām un, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko cenu, kurš tiek noteikts
vērtējot 1 m2 cenu, organizētā iepirkuma “Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā
(Rīgas CR)” ir A/S "FERRUS" ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par 1 m2: 0.05 (nulle euro
5 centi).
1.4.2. Saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 48.pantā noteikto, Pasūtītājam ir
pienākums izvērtēt (pasūtītājam ir pienākums veikt pārbaudi vismaz attiecībā uz tā pretendenta
piedāvājumu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības2), vai piedāvājums nav
nepamatoti lēts, ja tas konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju
darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka
par 80 procentiem [..].
Komisija, vērtējot Pretendenta piedāvājumā iekļauto Valsts ieņēmumu dienesta izdruku,
ir konstatējusi, ka uz A/S "FERRUS" norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, t.i., SIA "KULK"
darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme vairākās profesiju grupām pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka
par 80 procentiem no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā
valstī minētajā periodā. Pretendents papildus Valsts ieņēmumu dienesta izdrukai ir iesniedzis
detalizētus paskaidrojumus par vidējo stundas tarifa likmes atšķirībām.
Ievērojot minēto, Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET"
vienbalsīgi
NOLĒMA:
1)
lūgt sniegt Valsts ieņēmumu dienestam atzinumu par SIA "KULK" darba
ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši to veiktajai saimnieciskajai
darbībai izsludinātā atklātā konkursa “Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā
(Rīgas CR)” ietvaros;

2

Citu jautājumu vai iebildumu nav.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 48.panta 1. 1 daļas piemērošanu
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_PIL_48p1prim_04112015.pdf).

(interneta

vietne:
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Komisijas priekšsēdētājs ierosina turpināt vērtēšanas procesu nākamajā sēdē pēc pieprasītās
informācijas saņemšanas. Komisija atbalsta ierosinājumu un sēdi slēdz.
Komisijas priekšsēdētājs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Komisijas locekļi:

_____/personiskais paraksts/_____/Jānis

Padēls/

_____/personiskais paraksts/_____/Jānis

Skudra/

_____/personiskais paraksts/_____/Egīls

Pētersons/

Komisijas sekretārs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Komisija atklāj sēdi: 2017.gada 13.aprīlī
Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada
6.februāra rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-30 (turpmāk Rīkojums), sēdē piedalās iepirkuma komisija: Kristaps Juškevics, Jānis Padēls, Sanda
Vasiļjeva, Jānis Skudra un Egīls Pētersons (turpmāk - Komisija) un tā ir tiesīga izlemt dienas
kārtībā paredzētos jautājumus.
Dienas kārtībā:
1. Piedāvājumu vērtēšana:
1.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšana;
1.1.1. Valsts ieņēmumu dienesta atzinuma par SIA "KULK" darba
ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši to veiktajai
saimnieciskajai darbībai izsludinātā atklātā konkursa “Uzturēšanas darbi
valsts ceļu nodalījumu joslā (Rīgas CR)” ietvaros izvērtēšana;
2. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanu.
1. Piedāvājumu vērtēšana
1.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
1.1.1. Komisijas priekšsēdētājs informē, ka uz 06/04/2017 ir saņemts Valsts ieņēmumu
dienestam atzinums par SIA "KULK" darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību
atbilstoši to veiktajai saimnieciskajai darbībai. Minētajā atzinumā norādīts, ka Valsts ieņēmumu
dienesta ieskatā SIA "KULK" darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajās profesiju
grupās ir uzskatāma par atbilstošu to veiktajai saimnieciskajai darbībai.
Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
pieņem lēmumu, ka izvērtējot Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu un detalizēto paskaidrojumu
par vidējo stundas tarifa likmes atšķirībām, A/S "FERRUS" piedāvājums nav atzīstams par
nepamatoti lētu. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un
Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina piedāvājumu vērtēšanu par “Lēmuma
pieņemšana par līguma slēgšanu”.
2. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanu
2.1. Komisija, attiecībā uz atklātā konkursa “Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu
joslā (Rīgas CR)” Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
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A/S "FERRUS", kā arī uz A/S "FERRUS" norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, t.i.,
SIA "KULK", pārbauda Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto apstākļu esību.
Uz Pretendentu A/S "FERRUS", kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
kā arī uz A/S "FERRUS" norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, t.i., SIA "KULK",
netika konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā norādīto izslēgšanas gadījumu esība.
2.2. Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” atklāta konkursa „Uzturēšanas
darbi valsts ceļu nodalījumu joslā (Rīgas CR)”, ID. Nr. VAS „LAU” 2017/65_AK,
Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām,
Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi
NOLĒMA:
1) par atklāta konkursa uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt ar A/S "FERRUS", par kopējo
līgumsummu, kas nepārsniedz 117 000.00 EUR bez PVN;
2) nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu;
3) ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, iesniegt
publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;


Citu jautājumu vai iebildumu nav.

Komisijas priekšsēdētājs:

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/

Komisijas locekļi:

_____/personiskais paraksts/_____/Jānis

Padēls/

_____/personiskais paraksts/_____/Sanda Vasiļjeva/

Komisijas sekretārs:

_____/personiskais paraksts/_____/Jānis

Skudra/

_____/personiskais paraksts/_____/Egīls

Pētersons/

_____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/
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1.pielikums
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
atklāta konkursa „Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu
joslā (Rīgas CR)” (ID. Nr. VAS „LAU” 2017/65_AK)
ZIŅOJUMAM (Komisijas sēdes Protokols Nr.3)

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” atklāta konkursa „Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā (Rīgas CR)”, ID. Nr. VAS „LAU” 2017/65_AK,
ATVĒRŠANAS PROTOKOLA (Komisijas sēdes Protokols Nr.2) 1.pielikums

NORAKSTS PAREIZS
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
iepirkumu komisijas sekretārs
K.Juškevics___________________
Rīgā, 2017.gada 13.aprīlī
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