Rīgā

2018. gada 12. februārī
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.pantu

„Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par pozitīvas
savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei
ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros”
identifikācijas Nr. SPKC/2017/06ESF
komisijas sēdes
PRECIZĒJOŠAIS PROTOKOLS Nr. 1
pie 2017. gada 28. augusta Iepirkuma procedūras ziņojuma

1. Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:

I. Selecka – Slimību profilakses un kontroles centra
Projektu vadītāja.

Komisijas locekļi:

S. Terela – Slimību profilakses un kontroles centra
Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses
nodaļas vadītājas vietniece;
L. Račika – Rezgale – Slimību profilakses un kontroles
centra Veselības veicināšanas departamenta Slimību
profilakses nodaļas Vecākā veselības veicināšanas
koordinētāja.

2. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē iepirkuma komisiju, ka atbilstoši 2018. gada
30. janvāra Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) un Centrālās
finanšu un līguma aģentūras (turpmāk – CFLA) sanāksmē nolemtajam, SPKC ESF 9.2.4.2.
pasākuma projekta spēkā esošajai iepirkuma komsijai (t.i., 2018. gada 5. februāra
Rīkojums Nr. 1-12.6.4/1 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu ESF 9.2.4.2. pasākuma
projekta ietvaros”) ir jāizvērtē pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša
skola””, piedāvājums no 2017. gada 7. jūlija, ievērojot iepirkuma „Nodarbību (pasākumu)
kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par pozitīvas savstarpējās komunikācijas
veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei ESF projekta „Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106)
ietvaros” (Id. Nr. SPKC/2017/06ESF) Nolikuma grozījumus Nr.1 (versija no 2017. gada
26. jūnija), kā arī saskaņā ar CFLA Cilvēkresursu attīstības projektu departamenta
Veselības attīstības projektu nodaļas vecākās projektu vadītājas Evija Keišas 2018. gada 7.
februāra elektronisko vēstuli „Par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 ietvaros veiktajiem
iepirkumiem” ar izvērtēšanu saistītā dokumentācija ir jānosūta CFLA izvērtēšanai līdz
2018. gada 12. februārim (ieskaitot).
3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka, iepirkuma komisijas locekles S. Terela un
L. Račika – Rezgale paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņas ir ieinteresētas konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un ka nav
saistītas ar pretendentu likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē.

4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē iepirkuma komisiju, ka pretendenta, t.i., SIA
„Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša skola””, iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma
11.sadaļā noteiktajām noformējuma prasībām.
5. Tostarp iepirkuma komisija papildus pārbauda, vai uz pretendentu, t.i., SIA „Atbalsta un
izaugsmes centrs „Droša skola””, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā (turpmāk –
PIL) minētie noteikumi par pretendentu izslēgšanu (PIL 42. pants), t.i., vai pretendentam
uz 2017. gada 10. jūliju (t.i., piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu) nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, kā arī, vai
nav apturēta saimnieciskā darbība, tāpat, ka nav aktuāls maksātnespējas process vai netiek
likvidēts, informāciju iegūstot no Elektronisko iepirkumu sistēmas interneta vietnes, t.i.,
https://www.eis.gov.lv, izvērtējot iegūto informāciju, iepirkuma komisija secina, ka uz
2017. gada 10. jūliju SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša skola”” nav Valsts
ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts
piecdesmit euro un 00 centi) euro, kā arī nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko
darbību, par maksātnespējas procesu vai, ka tiek likvidēts (sk. Pielikumu Nr.1).
Balsojums:

Par – 3

Pret – 0

6. Iepirkuma komisija pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra interneta vietnē
http://www.ur.gov.lv/index.php?a=934&v=lv&mekletinput=40103463807&mekletsel=ur
&x=11&y=3, vai pretendents, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša skola”” (Reģ.
Nr. 40103459144), joprojām darbojas, iegūtā informācija apliecina, ka pretendents, t.i.,
SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša skola””, joprojām darbojas (sk. Pielikumu
Nr.2).
Balsojums:

Par – 3

Pret – 0

7. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas atbilstības
pārbaudi. Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudē iepirkuma komisija noskaidro
pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām.
Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude notiek, izvērtējot pretendentu kvalifikācijas
atbilstības pārbaudei iesniegtos dokumentus un pārbaudot pretendentu atbilstību Publisko
iepirkumu likumā un iepirkuma Nolikuma 12.sadaļā izvirzītajām prasībām:
7.1. Iepirkuma komisija, izskatot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, secina, ka:
7.1.1. SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša skola”” savam piedāvājumam ir
pievienojusi šādu iesaistīto speciālistu personīgi parakstītus pieredzes aprakstus (CV)
saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu un atbilstošās profesionālās kvalifikācijas
dokumentu kopijas, t.i.:
7.1.1.1.
par Eviju Smilgāju, izvērtējot tos, ir secināts, ka ir Ārstniecības personas
sertifikāts Nr. A-61263 psihiatra pamatspecialitātē (sertifikāts derīgs no
10.11.2015. līdz 10.11.2020.), Ārstniecības personas sertifikāts Nr. A-64670
narkologa pamatspecialitātē (sertifikāts derīgs no 18.04.2014. līdz 18.04.2019.) un
Ārstniecības personas sertifikāts Nr. A-64215 bērnu psihiatra apakšspecialitātē
(sertifikāts derīgs no 02.06.2017. līdz 02.06.2022.), kā arī Czech Cognitive CBT
Association certificate N. 2017 15 par piecu gadu kursiem kognitīvā biheiviorālā
terapijā.
Lai apliecinātu pretendenta iesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma
12.2.4.1.apakšpunkta 12.2.4.1.apakšpunktam, t.i., „[..] 1 (vienu) sertificētu ārstu
psihoterapeitu (t.i., ārstniecības personu), kuram: [..] ir tiesības praktizēt
attiecīgajā specialitātē [..]”, saskaņā ar Nolikuma 12.3.4.apakšpunktu
pretendentam ir jāiesniedz „[..] Iesaistītā speciālista, t.i., psihoterapeita

(ārstniecības personas), personīgi parakstīts pieredzes apraksts (turpmāk – CV)
saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu. CV jāiesniedz tādā apjomā, lai no tā var
secināt atbilstību 12.2.4.1.apakšpunkta prasībām, pievienojot profesionālo
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (piem., sertifikāta kopija) [..]”,
ņemot vērā CV un tā pielikumiem ir izsecināms, ka pretendents Eviju Smilgāju
plānojis piesaistīt kā speciālistu – sertificētu ārstu psihoterapeiti, savukārt, ne
piedāvājumam klāt ir pievienots Ārstniecības personas sertifikāts, kas dotu
tiesības praktizēt kā ārstam psihoterapeitam, ne arī CV ir minēts, ka Evijai
Smilgājai būtu 30 (trīsdesmit) mēnešu darba pieredze kā sertificētam ārstam
psihoterapeitam.
Pamatojoties uz iepriekš minēto iepirkuma komisija nolemj papildus iegūt
informāciju no Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistra: http://www.vi.gov.lv/lv/pr?print=1, un secina, ka Evija Smilgāja
kā ārstniecības persona ir tiesīga paktizēt tikai narkologa, psihiatra, bērnu
psihiatra speciālitātē, savukārt, kā sertificēts ārsts psihoterapeits nav tiesīga
praktizēt.
Papildus norādam, ka:
- 2016. gada 24. maija Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi Nr. 317
„Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (spēkā stājās 2016. gada 1. jūniju),
kuros ietvertajā ārstniecības personu klasifikatorā noteikts, ka
psihoterapeitam ir ārsta pamatspecialitāte.
- 2016. gada 24. maija MK noteikumi Nr. 313 „Grozījumi Ministru kabineta
2009. gada 24. februāra noteikumos Nr. 193 „Noteikumi par ārstniecības
atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta
personu profesijām”” (spēkā stājās 2016. gada 1. jūniju) paredz, ka
ārstniecības atbalsta personu sarakstā profesija „psihoterapeits (bez
medicīniskās izglītības)” vairs nav iekļauta.
Līdz ar šīm izmaiņām normatīvajos aktos, atbilstoši likumam „Par
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (stājas
spēkā 2001. gada 20. jūliju) un 2006. gada 6. jūniju MK noteikumiem Nr. 460
„Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu
reglamentētajām profesijām” (stājas spēkā 2006. gada 10. jūniju), šobrīd Latvijā
specialitāte „psihoterapeits” ir reglamentēta un tajā var praktizēt vienīgi ārsts,
kurš ir ieguvis psihoterapeita kvalifikāciju un Latvijas Ārstu biedrības
sertifikātu. Tātad jebkurā citā gadījumā specialitātes „psihoterapeits” apzīmējuma
lietošanai nav tiesiska pamata.
No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes
centrs „Droša skola””, piedāvātā speciāliste, t.i., Evija Smilgāja, neatbilst
Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., Nolikuma 12.2.4.1.apakšpunktam.
Balsojums:
7.1.1.2.

Par – 3

Pret – 0

par Ritu Niedru, izvērtējot tos, ir secināts, ka ir ieguvusi bakalaura grādu
pedagoģijā un psihiloģijā (Latvijas Universitāte (turpmāk – LU)), kā arī sociālo
zinātņu maģistra grādu psihiloģijā (LU), kopumā ir 20,5 gadu pieredze kā
psihologam (t.sk., 15,5 gadu pieredze kā izglītības psihologam), strādājot dažādās
izglītības iestādēs un arī Rīgas bāriņtiesā ar bērniem, pusaudžiem un
pieaugušajiem, pārzina latviešu, angļu un krievu valodu, un kopš 1997. gada līdz
2017. gada jūlijam ir pieredze publisku, izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem
un pusaudžiem ar kopējo apjomu vairāk par 10 akadēmiskās stundas.

No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs
„Droša skola””, piedāvātā speciāliste, t.i., Rita Niedre, atbilst Pasūtītāja
izvirzītajām prasībām, t.i., Nolikuma 12.2.4.2.apakšpunktam, kā arī
12.2.5.apakšpunktam.
Balsojums:
7.1.1.3.

Par – 3

Pret – 0

par Līgu Soveru, izvērtējot tos, ir secināts, ka ir ieguvusi praktiskā psihologa
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā (Starptautiskā
Praktiskās Psiholoģijas augstskola), profesionālo maģistra grādu psihiloģijā un
psihologa kvalifikāciju (LU), kā arī papildus Czech Cognitive CBT Association
certificate N. 2017 16 par piecu gadu kursiem kognitīvā biheiviorālā terapijā,
kopumā ir 7 gadu 8 mēnešu pieredze kā izglītības psihologam/ psihologam,
strādājot dažādās izglītības iestādēs un arī biedrībās ar bērniem, pusaudžiem un
pieaugušajiem, pārzina latviešu, angļu un krievu valodu.
Ņemot vērā CV norādīto un to, ka tā pielikumā ir pievienots KBT sertifikāts,
iepirkuma komisija nolemj papildus iegūt informāciju no Veselības inspekcijas
Ārstniecības
personu
un
ārstniecības
atbalsta
personu
reģistra:
http://www.vi.gov.lv/lv/pr?print=1, un secina, ka Līga Sovere nav tiesīga praktizēt
kā ārstniecības persona, t.sk., arī ne kā sertificēts ārsts psihoterapeits nav tiesīga
praktizēt.
No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs
„Droša skola””, piedāvātā speciāliste, t.i., Līga Sovere, atbilst Pasūtītāja
izvirzītajām prasībām, t.i., Nolikuma 12.2.4.2.apakšpunktam.

Balsojums:
7.1.1.5.

Pret – 0

par Inesi Lapsiņu, izvērtējot tos, ir secināts, ka ir ieguvusi pirmskolas un
pamatskolas skolotāja kvalifikāciju (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola), profesionālo maģistra grādu psihiloģijā un psihologa kvalifikāciju
(LU), kā arī papildus Czech Cognitive CBT Association certificate N. 2017 07
par piecu gadu kursiem kognitīvā biheiviorālā terapijā, kopumā ir 17,4 gadu
pieredze kā pedagogam (t.sk., 9 gadu pieredze kā izglītības psihologam/
psihologam), strādājot dažādās izglītības iestādēs un arī Rīgas bāriņtiesā ar
bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, pārzina latviešu, angļu, vācu un krievu
valodu, un kopš 2014. gada marta līdz 2017. gada martam ir pieredze publisku,
izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem un pusaudžiem ar kopējo apjomu 9
akadēmiskās stundas.
Ņemot vērā CV norādīto un to, ka tā pielikumā ir pievienots KBT sertifikāts,
iepirkuma komisija nolemj papildus iegūt informāciju no Veselības inspekcijas
Ārstniecības
personu
un
ārstniecības
atbalsta
personu
reģistra:
http://www.vi.gov.lv/lv/pr?print=1, un secina, ka Inese Lapsiņa kā ārstniecības
persona ir tiesīga paktizēt tikai kā zobārsts, savukārt, kā sertificēts ārsts
psihoterapeits nav tiesīga praktizēt.
No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs
„Droša skola””, piedāvātā speciāliste, t.i., Inese Lapsiņa, atbilst Pasūtītāja
izvirzītajām prasībām, t.i., Nolikuma 12.2.4.2. un 12.2.4.3.apakšpunktam.

Balsojums:
7.1.1.4.

Par – 3

Par – 3

Pret – 0

par Leldi Gutenieci, izvērtējot tos, ir secināts, ka ir ieguvusi profesionālo
bakalaura grādu veselības mācības un sporta skolotāja kvalifikācijā (LU),
profesionālo maģistra grādu izglītības vadībā (LU), kopumā ir 10,5 gadu pieredze

kā izglītības iestādes pedagogam, strādājot dažādās izglītības iestādēs ar bērniem,
pusaudžiem, pārzina latviešu, angļu un krievu valodu.
No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs
„Droša skola””, piedāvātā speciāliste, t.i., Lelde Guteniece, atbilst Pasūtītāja
izvirzītajām prasībām, t.i., Nolikuma 12.2.5.apakšpunktam.
Balsojums:
7.1.1.6.

Pret – 0

par Gunitu Kleinbergu, izvērtējot tos, ir secināts, ka ir ieguvusi otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība „Psiholoģijā” (LU), profesionālo maģistra grādu
psihiloģijā un psihologa kvalifikācijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola), kā arī papildus Czech Cognitive CBT Association certificate N. 2017
06 par piecu gadu kursiem kognitīvā biheiviorālā terapijā un Marte Meo
certificate N.42 88 par Marte Meo kursu apgūšanu un tiesībām strādāt kā „Marte
Meo” terapeitam, kopumā ir 10,5 gadu pieredze kā psihologam, pasniedzējam,
projektu vadītājam, strādājot dažādās biedrībās, ārstniecības iestādēs utt. ar
bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, pārzina latviešu, angļu un krievu valodu,
un kopš 2005. gada līdz 2017. gada maijam ir pieredze publisku, izglītojošu
pasākumu organizāšanā un vadīšanā/ programmu izstrādē bērniem/ vecākiem ar
kopējo apjomu, kas pārsniedz 10 akadēmiskās stundas, t.i., 57 akadēmiskās
stundas.
Ņemot vērā CV norādīto un to, ka tā pielikumā ir pievienots KBT sertifikāts,
iepirkuma komisija nolemj papildus iegūt informāciju no Veselības inspekcijas
Ārstniecības
personu
un
ārstniecības
atbalsta
personu
reģistra:
http://www.vi.gov.lv/lv/pr?print=1, un secina, ka Gunita Kleinberga nav tiesīga
praktizēt kā ārstniecības persona, t.sk., arī ne kā sertificēts ārsts psihoterapeits nav
tiesīga praktizēt.
No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs
„Droša skola””, piedāvātā speciāliste, t.i., Gunita Kleinberga, atbilst
Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., Nolikuma 12.2.5.apakšpunktam.

Balsojums:
7.1.2.

Par – 3

Par – 3

Pret – 0

Papildus norādam, ka Pasūtītājs nodrošināja brīvu un tiešu elektronisku pieeju
iepirkuma dokumentācijai jebkuram piegādātajam, kas plānoja piedalīties iepirkumā.
- Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012. gada 17. augusta
lēmuma lietā Nr. SKA-850/2012 atzīts, ka „[..] iepirkuma nolikums ir tiesību akts,
uz kuru tiek balstīta turpmākā iepirkuma un kurš līdztekus normatīvajam
regulējumam (un vienlaikus tam atbilstoši) reglamentē iepirkuma norisi. [..] no
minētā secināms, ka iepirkumā izvirzītās prasības pretendentiem ir obligātas un
pretendenti nedrīkst iepirkuma [..] Nolikumā noteiktās parasības neievērot [..]”.
- Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2013. gada 18.
septembra sprieduma lietā Nr. SKA-772/2013 norādītajam „[..] visām prasībām,
kurām jāatbilst piedāvājumam, un piedāvājumu vērtēšanas kārtībai ir jābūt
paredzētai iepirkuma dokumentācijā; ja pretendents vai potenciālais pretendents
iebilst pret Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tas šīs prasības var apstrīdēt IUB; ja
tas netiek darīts, pretendentam jāgādā, lai viņa piedāvājums pilnībā atbilstu šīm
prasībām [..]”.
Ņemot vērā to, ka neviens no pretendentiem (t.sk., SIA „Atbalsta un izaugsmes
centrs „Droša skola””) saskaņā ar Nolikumu nav izteicis un iesniedzis šādus
rakstiskus iebildumus par Nolikuma un tā pielikumu redakciju līdz piedāvājuma
atvēršanas sanāksmei (t.i., līdz 2017. gada 10. jūlija plkst. 10:00), iepirkuma komisija
uzskata, ka iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumā (t.sk., parakstot Nolikuma

7.1.3.

pielikumu Nr. 1 „Pieteikuma forma”) pilnībā ir piekritis visiem Nolikuma
noteikumiem.
No iepriekš minētā izriet, ka jebkura pretendenta pienākums ir ne tikai
pārliecināties par iepirkumā iesniegtās informācijas atbilstību, t.sk., iesniegto
Piedāvājumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs
„Droša skola””, iesniegtais piedāvājums ir neatbilstošs, tas nav izturējis pretendenta
kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, jo ne viens no pretendenta piesaistītajiem
speciālistiem, t.i., Evija Smilgāja, Inese Lapsiņa, Līga Sovere un Gunita Kleinberga,
nav ārsts, kurš atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem ir ieguvis
psihoterapeita kvalifikāciju un kuram ir Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts,
kas dod tiesības praktizēt kā psihoterapeitam, tādejādi SIA „Atbalsta un
izaugsmes centrs „Droša skola”” neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i.,
Nolikuma 12.2.4.1.apakšpunktam, un netiek pielaists pie Tehniskā piedāvājuma
atbilstības pārbaudes.
Atbilstoši Nolikuma 14.5.2.apakšpunktam „[..] ja pretendents neatbilst kādai no
Nolikuma 12.sadaļā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents
tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē [..]”.

Balsojums:

Par – 3

Pret – 0

7.2. Iepirkuma komisijas sekretāre apkopo iepirkuma komisijas locekļu vērtējumu par
pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tabulā.
8. Iepirkuma komisija nolemj:
8.1. sagatavot un nosūtīt vēstuli uz SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša skola””
norādīto elektronisko adresi uz konverta: drosaskola@gmail.com.
8.2. atbilstoši Publisko iepirkuma likumā noteiktajai procesuālai kārtībai rezultātus publicēt
Pasūtītāja (šajā gadījumā SPKC) tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv sadaļas „Publiskie
iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta publiskie iepirkumi” pie
iepirkuma ar ID Nr. SPKC/2017/06ESF kā Precizēto protokolu Nr. 1 pie 2017. gada 28.
augusta Iepirkuma procedūras ziņojuma.
Balsojums:

Par – 3

Pret – 0

