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Iepirkums (atklāts konkurss) 

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/06 

 

IZRAKSTS 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. RPNC/2017/6 - 5 

Par ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegādi VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” vajadzībām 

Iepirkuma daļā Nr. 4 

Rīgā,          2018. gada 12. martā 

 

Ņemot vērā to, ka VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” rīkotā atklāta konkursā “Ķīmisko 

reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/06 tiesības, 

slēgt Vispārējo vienošanos ieguvuši: 

(1) SIA Ražošanas komercfirma “ARGOS”, reģistrācijas Nr.40103049068, 

(2) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Quantum Latvija”, reģistrācijas Nr.40003418012, 

(3) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biotecha Latvia”, reģistrācijas Nr.40103648320, 

(4) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Interlux”, reģistrācijas Nr.40003793189, 

(5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OMNILAB BALTIC”, reģistrācijas Nr.40103299003. 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

reģistrācijas Nr.50003342481, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes 

locekles Irinas Starkovas un Imanta Rezeberga personā, kuri darbojas, pamatojoties uz statūtiem, no 

vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Quantum Latvija”, reģistrācijas Nr.40003418012 (turpmāk – 

Piegādātājs), no otras puses, tās pilnvarotās personas Jeļenas Ozoliņas personā, kura darbojas 

pamatojoties uz pilnvaru, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk - Puses/Puse), atbilstoši iepirkuma „Ķīmisko reaģentu un 

laboratorijas piederumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/06 (turpmāk – 

Iepirkums), rezultātiem iepirkuma daļā Nr.4 “Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu 

hromotogrāfu “Hewlett Packard” ar masspektometru, mod.GCD” (1. pozīcijas iepirkuma priekšmetu 

piegāde), brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura Vispārīgo 

vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto: 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Vienošanās priekšmets ir ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu - iepirkuma daļas Nr.1 

“Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu hromotogrāfu “Hewlett Packard” ar 

masspektometru, mod.GCD” 1. pozīcijas priekšmetu (turpmāk – Prece) piegāde, atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa (1. pielikums) un Pasūtītāja 

vajadzībām; 

1.2. Vienošanās paredz kārtību, kādā pasūtītājs no Vienošanās noslēgušo Piegādātāju loka izvēlas 

Preču pirkuma pieprasījuma piegādātāju, tai skaitā arī noteikumus attiecībā uz Vienošanās 

priekšmeta piegādi, cenu, kvalitāti un citiem jautājumiem.  

1.3. Piegādātājs apņemas piegādāt Preces atbilstoši pasūtījumam un tehniskajam – finanšu 

piedāvājumam (1. pielikums). 

1.4. Piegādātāja tehniskajā – finanšu piedāvājumā (1. pielikums) iekļautās preču vienību cenas ir 

nemainīgas visā Vienošanās darbības laikā.  

1.5. Preces piegāde tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem atbilstoši 

pasūtītāja nepieciešamībai. 

1.6. Pasūtītājs Vienošanās izpildes laikā ir tiesīgs pasūtīt Preces atbilstoši savām vajadzībām un 

finanšu iespējām. 

2. VISPĀRĪGIE PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS NOTEIKUMI 

2.1. Pirkuma pieprasījuma izpildei pasūtītājs izvēlas Piegādātāju – Vienošanās dalībnieku, kurš ir 

piedāvājis zemāko cenu attiecīgajā iepirkuma daļā. 
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2.2. Ja izvēlētais Piegādātājs nespēj piegādāt attiecīgās iepirkuma daļas pieprasījuma apjomu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs nepieciešamo apjomu iegādāties no nākamā Piegādātāja, kurš piedāvājis 

zemāko vienas vienības cenu attiecīgajā iepirkuma daļā utt.1 

2.3. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt pasūtītāja pieprasītās Preces nepieciešamajā apjomā, tam nav 

tiesību celt pretenzijas pret citu Piegādātāju, kurš saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir piedāvājis 

nākamo zemāko cenu un no kura tiks pasūtīts nepieciešamais apjoms. 

3. VIPĀRĪGIE PIEGĀDĀTĀJA DARBĪBAS NOTEIKUMI 

3.1.   Piegādātajs nodrošina visu Preču piegādi, kuri minēti saņemtajā pirkuma pieprasījumā.  

3.2. Piegādātājs nodrošina, ka Piegādātāja pilnvarotās personas ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu 

laikā atbild uz saņemtajiem pirkuma pasūtījumiem no Pasūtītāja. Piegādātājs nav tiesīgs 

nepamatoti atteikt Pasūtītāja pirkuma pasūtījumu. 

3.3. Piegādātājs apzinās, ka Pasūtītājs ir tiesīgs atsaukt kļūdainus vai daļēji apstiprinātus pirkuma 

pasūtījumus.  

3.4. Piegādātājs apzinās, ka Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Preču piegādes, kas nokavēta, vai no 

nepilnīgas piegādes, kā arī atteikties pieņemt nekvalitatīvas vai piedāvātajām neatbilstošas 

preces, un noteikti uzņemas visus zaudējumus uz savu risku.  

4. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ, VIENOŠANĀS LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Vienošanās termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās noslēgšanas dienas vai līdz 

brīdim, kad pasūtītājs Vienošanos, kas noslēgtas iepirkuma procedūras rezultātā, ietvaros ir 

iegādājies Preces par summu 76 000,00 EUR2 (septiņdesmit seši tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN 

(turpmāk – līgumcena).  

4.2. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Vienošanās izpildi, 

tajā skaitā, visi materiāli, izmaksas, kas saistītas ar darba apmaksu, Preču piegādei nepieciešamo 

līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām 

personām, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un citas 

izmaksas. 

4.3. Samaksu par Preču piegādi, ko apliecina Pušu pilnvaroto personu parakstītie akti un/vai 

pavadzīmes, Pasūtītājs veic, maksājot ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Piegādātāja bankas 

kontu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

4.4. Piegādātājs pasūtītājam rēķinus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: rekini@rpnc.lv. 

4.5. Gadījumā, ja Vienošanās 4.3. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav apmaksājis Piegādātāja 

iesniegto rēķinu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) 

apmērā no rēķinā norādītās naudas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% 

(desmit procentiem) no nokavētā maksājuma summas. 

4.6. Ja Piegādātājs neveic Preču piegādi vienošanās noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no savlaicīgi nepiegādātās 

Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nepiegādāto 

Preču summas 

4.7. Ja Piegādātājs nepilda ar Vienošanās saistības ilgāk kā 10 (desmit) dienas un/vai Līgums tiek 

izbeigts pirms termiņa Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs par katru šādu gadījumu maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. 

5. PREČU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

5.1. Pasūtītājs kopā ar Piegādātāja pārstāvi pārbauda Preces kvalitāti un daudzumu Preces 

pieņemšanas brīdī, par ko tiek parakstīta preču pavadzīme 3 (trīs) eksemplāros, kas pēc 

parakstīšanas kļūst par neatņemamu Vienošanās sastāvdaļu un ir pamats norēķinu veikšanai par 

piegādātajām Precēm. 2 (divi) pavadzīmju eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam. 

5.2. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas 

preču pavadzīmi. 

5.3. Lai izvairītos no apstākļiem, kas var radīt Preces pilnīgu vai daļēju bojāeju, Piegādātājs 

piegādājot preci, līdz tās izkraušanas vietai un nodošanai pasūtītājam nodrošina drošības un 

piesardzības pasākumus.  

5.4. Piegādātājam ir jānodrošina tāds Preču iesaiņojums, kāds nepieciešams, lai pasargātu tās no 

                                                 
1 Ja vairāki piegādātāji ir piedāvājuši vienādu cenu, tad attiecīgajā pasūtījuma reizē piegādi veic piegādātājs, kurš 

ātrāk ir apstiprinājis attiecīgās iepirkuma daļas pieprasījuma apjomu. 
2 Iepirkuma procedūras (visu iepirkuma daļu) maksimālā kopējā Vispārīgās vienošanās summa 

mailto:rekini@rpnc.lv
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bojājumiem transportēšanas laikā. Iesaiņojumam ir jābūt pietiekoši izturīgam pret straujas 

pārvietošanas iedarbību, temperatūras svārstībām un nokrišņiem transportēšanas laikā. 

5.5. Visām iesaiņojuma vienībām jābūt attiecīgi nomarķētām, lai būtu iespējams identificēt to 

saturu. Katrai iesaiņojuma vienībai ir jābūt iekļautai iesaiņojuma sarakstā, sniedzot tās 

aprakstu, un jābūt nomarķētai atbilstoši iesaiņojuma sarakstam. 

5.6. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē Preču iztrūkumu vai defektus, tas 3 (trīs) dienu laikā no preču 

pavadzīmes parakstīšanas brīža nosūta Piegādātājam pretenziju.  

5.7. Piegādātājs 1 (vienas) darba dienas laikā atkārtoti veic trūkstošo un/vai bojāto gabalu piegādi 

bez papildu samaksas.   

5.8. Ja Piegādātājs atsakās veikt 5.7. punktā minēto Preču atkārtotu piegādi bez papildu samaksas, 

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Vienošanās Piegādātāja vainas dēļ. 

5.9. Piegādātājs apņemas piegādāt Preces Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no Preču pasūtīšanas 

brīža. 

6. PUŠU ATBILDĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi: 

6.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi lietpratīgi, efektīvi, pilnā apjomā un ar pienācīgu 

rūpību, ievērojot Vienošanās pievienotās tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasības; 

6.1.2. Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas radušies 

neatkarīgi no Piegādātāja un kavē Preču piegādi noteiktajā termiņā, un saskaņo ar 

Pasūtītāju tālāko rīcību;  

6.1.3. Piegādātājam ir tiesības vienoties ar Pasūtītāju par savādāku Preču piegādes kārtību, un 

termiņiem Līgumcenas un Vienošanās darbības termiņa ietvaros; 

6.1.4. Piegādātājs apņemas piegādāt tikai tādas Preces, kuras atbilst Latvijas Republikas spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

6.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

6.2.1. Pasūtītājs apņemas Vienošanās noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt Piegādātājam par 

pieņemtajām Precēm; 

6.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Piegādātāju visā Vienošanās darbības laikā, tajā skaitā, 

nodrošināt Piegādātāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem nepieciešamajiem 

dokumentiem un informāciju, kas ir nepieciešama Preču piegādei; 

6.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt pakalpojumu apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai 

noslēgtās Vienošanās ietvaros, saglabājot Vienošanās norādītos izcenojumus par vienu 

vienību. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vainojamās Puses 

vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

7.2. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Vienošanās izpildē. 

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Puses no zaudējumu atlīdzības, kas radušies no viņa līgumsaistību pārkāpuma. 

7.4. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai Pusei, 

vai kaitēt otras Puses interesēm. Piegādātājs apņemas glabāt un aizsargāt no Pasūtītāja saņemto 

konfidenciālo informāciju. Piegādātājam ir tiesības izmantot šo konfidenciālo informāciju 

vienīgi tādiem nolūkiem, kas nodrošina darbu izpildi. Piegādātājam nav tiesību izmantot iegūto 

konfidenciālo informāciju savtīgos, komerciālos vai citos šīs Vienošanās mērķim neatbilstošos 

nolūkos un tādējādi atteikties no sadarbības ar Pasūtītāju par labu sev vai trešajām personām. 

Šim nosacījumam nav laika ierobežojuma, un uz to neattiecas Vienošanās darbības termiņš. 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

8.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 
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rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. 

Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama Vienošanās paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Vienošanās saistību 

izpildes. 

8.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, ko izraisa degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.tml. cenu paaugstināšanās, inflācija, valūtas kursu svārstības, u.tml. 

biznesa riski. 

8.7. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Vienošanās darbības termiņš tiek pārcelts 

atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 

(trim) mēnešiem, Puses vienojas par Vienošanās izbeigšanu. 

9. VIENOŠANĀS GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA 

9.4. Vienošanos var papildināt, grozīt vai lauzt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Šīs vienošanās tiek 

noformētas rakstiski un kļūst par Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām. 

9.5. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Vienošanās izpildē. 

9.6. Pasūtītājs vienpusēji var izbeigt Vienošanās darbību nekavējoties, ja: 

9.6.1. Piegādātājs atkārtoti nepilda vai nepienācīgi pilda Vienošanos; 

9.6.2. Piegādātājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 

9.6.3. piegādātās Preces lietošana izraisa ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt 

draudus pacienta veselībai vai dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no 

tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, un/vai tiek konstatēta Preces iedarbības 

neefektivitāte. 

9.7. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos pirms termiņa 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus vairāk nekā 

30 (trīsdesmit) dienas. 

9.8. Ja Vienošanās darbība tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp Pusēm par faktiski 

izpildītiem un pieņemtiem Pakalpojumiem tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Vienošanās izbeigšanas dienas. 

9.9. Ja Piegādātājs lauž šo Vienošanos pirms termiņa tādu iemeslu dēļ, kas saskaņā ar šo 

Vienošanos nav saistīti ar Pasūtītāja pienākumu neizpildi vai nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļu iestāšanos, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā 

no Vienošanās kopējās summas, kā arī atlīdzina visus ar Vienošanās laušanu saistītos 

zaudējumus Pasūtītājam. 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.4. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Vienošanās, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.5. Ja kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 

Vienošanās nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Vienošanos 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.6. Visi strīdi starp Pusēm risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, strīdu risina tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

10.7. Pušu reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt par 

pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek 

reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Vienošanās tiesību un 

saistību pārņēmējiem. 

10.8. Puses vienojas, ka ar Vienošanās izpildi saistītos jautājumus risinās šādas pušu atbildīgās 

personas: 

10.8.1. Pasūtītāja pārstāvis: Ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas vadītāja – tiesu eksperte Tatjana 

Hodasēviča, tālrunis: +371 67080244; e-pasts: tatjana.hodasevica@rpnc.lv; 

10.8.2. Piegādātāja pārstāvis: Jeļena Ozoliņa, tālrunis: +371 67472926; e-pasts: jelena@quantum.lv. 

mailto:tatjana.hodasevica@rpnc.lv
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10.9. Pušu pilnvarotās personas ir atbildīgas par Vienošanās izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā arī par 

pasūtījuma un pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu un aktu noformēšanu. 

10.10. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot 

otrai Pusei 3 (trīs) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

10.11. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja. 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

 
Piegādātājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Banka: AS LUMINOR Bank  

Kods: NDEALV22 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112 

E-pasts: rpnc@rpnc.lv  

 

______________________ J. Buģins 

Valdes priekšsēdētājs 

 

______________________ I. Starkova 

Valdes locekle 

 

______________________ I. Rezebergs 

Valdes loceklis 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Quantum Latvija” 

Reģistrācijas Nr. 40003418012 

Juridiskā adrese: Baltā iela 3/9-406, Rīga, LV-

1055 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

Konts: LV98HABA0001408035037 

Tārl. +371 67472926 

E-pasts: quantum@quantum.lv 

 

______________________ J. Ozoliņa 

Pilnvarotā persona 
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