APSTIPRINĀTS
ar Ventspils Augstskolas
Iepirkuma komisijas sēdes
25.05.2017. protokolu
Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP-1

IEPIRKUMA NOLIKUMS
Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai
Identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP

1. Vispārējā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. - VeA 2017/08/ERAF/VP.
1.2. Pasūtītājs – Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, Latvija, LV3601, reģ. Nr.90000362426, tālrunis +371 63628303, fakss +371 63629660.
Kontaktpersona – Irēna Boitmane, tālrunis +371 63628303, e-pasts
irena.boitmane@venta.lv
1.3. Iepirkuma metode – iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
1.4. Par iepirkuma pretendentu var būt - jebkura Pretendenta mītnes zemes
likumdošanā noteiktajā kārtībā reģistrēta (dibināta) tiesībspējīga un rīcībspējīga
fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā
un kura atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem pretendentu atlases kritērijiem.
1.5. Iepirkuma priekšmeta raksturojums:
1.5.1. Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties datortehnikas un tehniskā
aprīkojuma piegādātāju Ventspils Augstskolai, saskaņā ar tehnisko
specifikāciju.
1.5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,
kad piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai tiek izmantota zemākā cena.
1.5.3. Iepirkuma priekšmets ir atbilstošs Publisko iepirkumu likuma CPV
klasifikatoram: 30200000-1 (Datoru iekārtas un piederumi), 30213100-6
(Portatīvie datori), 30213300-8 (Galddators), 30231310-3 (Plakanie ekrāni),
30232110-8 (Lāzerprinteri), 30233132-5 (Cieto disku diskdziņi), 30237100-0
(Datoru detaļas).
1.6. Iepirkumu izpildes termiņš, vieta:
1.6.1. Līguma izpildes termiņš – saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
1.6.2. Līguma izpildes vieta ir – saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
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1.7. Iepirkums ir sadalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu daļu vai
vairākām daļām, vai par visu apjomu.
1.daļa. Datoru un EKO monitoru iegāde
2.daļa. EKO Portatīvo datoru iegāde
3.daļa. Printera un ārējo cieto disku iegāde
4.daļa. SSD disku iegāde
5.daļa. Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510
6.daļa. Datorkomplekta piegāde
7.daļa. Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde
8.daļa. Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde
9.daļa. Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC
1.8. Informācija par iepirkuma dokumentiem.
1.8.1. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties Ventspils Augstskolā tīmekļvietnē
http://venta.lv, sadaļā Iepirkumi vai personīgi Inženieru ielā 101, Ventspilī,
C202. kabinetā līdz 2017. gada 06. jūnijam darba dienās no plkst. 8.30 – 12.00
un no plkst. 12.30 – 17:00, bet 2017.gada 06. jūnijā no plkst. 8.30 līdz plkst.
11.00 C202. kabinetā pie nolikuma p.1.2. norādītās kontaktpersonas. Ja
pasūtītājs no ieinteresētajām personām saņēmis pieprasījumu izsūtīt iepirkuma
procedūras dokumentus, tad pasūtītājs tos izsūta ieinteresētajām personām pa
pastu vai elektroniskā formā trīs darbdienu laikā pēc šo dokumentu
pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums
nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
Pa pastu tiek nosūtīts iepirkuma nolikums ar pielikumiem. Pasūtītājs
neuzņemas atbildību par Pasta kļūdām un sūtījuma piegādes kavējumiem.
1.8.2. Iepirkuma dokumentu sastāvs:
Iepirkuma nolikums;
1. pielikums;
Tehniskās specifikācijas piedāvājums
Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums
2. pielikums;
Pirkuma un piegādes līguma projekts
3. pielikums.
1.8.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, ieinteresētajiem Pakalpojuma
sniedzējiem un Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu vai
nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa e-pastu bez elektroniski
droša paraksta, iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā veidā vienlaikus jānosūta
arī pa pastu vai arī tās saņemšana ir jāapstiprina pa faksu vai e-pastu.
1.8.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties pretendenta pārstāvim personīgi pieteikumu
uzglabāšanas vietā Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī,
C202. kabinetā un iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi Pretendentu
pārstāvēt tiesīga persona, par piedāvājuma atsaukšanu un iesniedz pārstāvības
tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumam reģistra ne vecāku par
vienu mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ārvalstu Pretendentam – no
analogas iestādes, ne vecāku par sešiem mēnešiem vai Pretendenta
apliecinājumu, ka personai ir pārstāvības tiesības, pilnvaru vai citu dokumentu
vai Pretendenta apstiprinātu kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir
tiesīga parakstīt dokumentus pretendenta vārdā) vai nosūtot Pasūtītājam pa
pastu paziņojumu par atsaukumu. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs
un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā.
1.8.5. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā
Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202. kabinetā un
apmainot piedāvājumu vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu jaunu piedāvājumu.
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Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.9. Papildu informācijas sniegšana.
1.9.1. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par
iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz
triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
1.9.2. Papildus informāciju Iepirkuma komisija nosūta ieinteresētajam Pretendentam,
kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē
http://venta.lv kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī
uzdoto jautājumu.
1.9.3. Ieinteresētajiem Pretendentiem patstāvīgi jāseko tīmekļvietnei http://venta.lv
publicētajai informācijai par nolikuma iespējamajiem grozījumiem,
skaidrojumiem un atbildēm uz Ieinteresēto Pretendentu jautājumiem.
Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ja kāds no Ieinteresētajiem
Pretendentiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām Iepirkuma
procedūras gaitā.
1.10. Piedāvājumu iesniegšana
1.10.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 06.jūnijam plkst. 11:00 darba dienās
no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 12:30 līdz 17.00 Ventspils Augstskolā,
Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.kabinetā – telpu ekspluatācijas inženierei
I.Boitmanei vai nosūtīt pa pastu, vai ar kurjerpastu, šajā gadījumā Pretendents
uzņemas atbildību par sūtījuma nogādāšanu noteiktajā vietā un laikā.
1.10.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
netiks atvērti, tiks nosūtīti atpakaļ pa pastu, ar atzīmi “Nokavēts”.

2. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas
kārtība
2.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma
nolikuma un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.
2.2. Dokumenti un dokumentu kopijas (katru atsevišķi) jāsagatavo un jānoformē
saskaņā ar LR MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 – „Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas kārtība” prasībām.
2.3. Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj:
2.3.1. Atlases dokumenti (Nolikuma 4.punkts);
2.3.2. Tehniskās specifikācijas piedāvājums (Nolikuma 1.pielikums);
2.3.3. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums).
2.4. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.
Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, tiks izslēgti no
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja tiks konstatēts, ka minētie subjekti
uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē, vai arī ir
citādā veidā saistīti, un, ņemot vērā minēto saistību, var deformēt konkurenci.
2.5. Piedāvājuma pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti sagatavojami un
noformējami datorsalikumā, latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti citās
valodās, jābūt pievienotam Pretendenta apliecinātam dokumentu tulkojumam
latviešu valodā.
2.6. Visiem iepirkuma piedāvājuma materiāliem jābūt drukātiem, caurauklotiem un
visām lapām numurētām, uz titullapas jābūt šādai informācijai :
• Piedāvājums iepirkumam „Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde
Ventspils Augstskolai”.
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•
•

Identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP.
pretendenta nosaukumam, vienotajam reģistrācijas numuram, pretendenta
kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, adresei, tālruņa un faksa numuram.
2.7. Piedāvājuma pieteikums jāparaksta personai(ām) ar pārstāvības tiesībām,
iesniedzot pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmuma
reģistra vai tās kopiju ne vecāku par vienu mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas
brīža, ārvalstu Pretendentam – no analogas iestādes, ne vecāku par sešiem
mēnešiem, vai citu dokumentu, vai apliecinājumu, ka personai, kura ir
parakstījusi iepirkuma piedāvājumu ir pārstāvības tiesības, vai tā pilnvarotajai
personai (gadījumā, ja piedāvājuma pieteikumu paraksta pilnvarotā persona,
jāpievieno arī pilnvara (oriģināls vai Pretendenta apstiprināta kopija)). Pārējos
dokumentus, kuri pievienoti piedāvājuma pieteikumam, var parakstīt Pretendenta
darbinieki, kuri šos dokumentus ir gatavojuši.
2.8. Ja dokumenti nebūs sagatavoti un parakstīti atbilstoši šī nolikuma un LR
likumdošanas prasībām, piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs iepirkuma
nolikuma prasībām un noraidīts, un Pretendents izslēgts no tālākas dalības
iepirkuma procedūrā. Pie vērtēšanas tiks ņemts vērā trūkumu būtiskums un to
ietekme uz iespēju izvērtēt iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
2.9. Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizzīmogotā un aizlīmētā aploksnē. Uz
aploksnes jābūt sekojošām norādēm:
a) adresāts: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, LV-3601;
b) Iepirkumam: „Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils
Augstskolai”; identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP;
c) iesniegšanas datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un saņēmēja paraksti;
d) Atzīme „Neatvērt līdz Iepirkuma komisijas sēdei 2017.gada 06.jūnijam
plkst.11:00!”.
2.10. Pasūtītājs pieņems tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā finanšu informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas
brīdim.
2.11. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus
neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

3. Prasības Pretendentiem
3.1. Pretendents ir jebkura Pretendenta mītnes zemes likumdošanā noteiktajā kārtībā
reģistrēta (dibināta) tiesībspējīga un rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, vai
šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā.

4. Pretendentu atlasei jāiesniedz:
4.1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar 2. pielikumu.
4.2. Apliecinājums ka Pretendents ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju, kā arī
patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
4.3. Iesniedz pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmuma
reģistra vai tās kopiju, kas izdota ne agrāk kā 1 mēnesi pirms iesniegšanas dienas,
ārvalstu institūcijas izziņu ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesniegšanas brīža, vai
citu dokumentu, vai Pretendenta apliecinājumu par pārstāvības tiesībām),
gadījumā, ja piedāvājuma pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno arī
pilnvara (oriģināls vai Pretendenta apstiprināta kopija).
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4.4. Ja Iepirkuma procedūrai piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā
norāda personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkuma procedūrā. Ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi
nav juridiski noformējusi savu savstarpējo sadarbību saskaņā ar Komerclikumu
(izveidojusi personālsabiedrību), lai tiktu atzīta par Pretendentu, iesniedzamo
dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi personu
apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par piegādes, uzstādīšanas
izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt personu apvienību atklātā
konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības
līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās personu
apvienībā, katra personu apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.
4.5. Iepirkuma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju)
sarakstu, ja tādi ir, kuru pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, norādot iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem.
4.6. Apliecinājumu, ka sarakste iepirkuma „Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar Pasūtītāju tiks veikta pa pastu, faksu vai epastu (tikai tad, ja ir elektroniskais paraksts), norādot Pretendenta faktisko pasta
adresi, faksa nr. vai e-pastu (norādīt izvēlēto sarakstes veidu).
4.7. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai
nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši
nolikuma prasībām, tad Pretendents tiks izslēgts no tālākas darbības iepirkuma
procedūrā. Pie vērtēšanas tiks ņemts vērā trūkumu būtiskums un to ietekme uz
iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto
piedāvājumu pēc būtības.
4.8. Komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta apstiprinājumu tam,
ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst noteiktajām prasībām.

5. Tehniskais piedāvājums
5.1. Tehnisko piedāvājumu iesniedz saskaņā ar tehniskās specifikācijas piedāvājuma
formu (1.pielikums), kurā norādītas visas Pasūtītāja tehniskās specifikācijas
minimālās prasības un tajā ir jāietver:
5.1.1. Pretendenta piedāvājums, kas atbilst minimālajām pasūtītāja prasībām
(1.pielikums) vai ir ar labākiem rādītājiem;
5.1.2. Garantijas laiks (ne mazāks, kā norādīts tehniskajā specifikācijā). Garantija
programmatūrai izpildās saskaņā ar programmatūrai pievienotajiem
Licencēšanas noteikumiem (Software Licence Agreement). Pretendents
garantē informācijas nesēju, uz kura atrodas instalācijas programmatūra,
kvalitāti
un
programmnodrošinājuma
funkcionēšanu,
atbilstoši
pavaddokumentācijā norādītajam aprakstam.
5.2. Pretendents tehniskajā piedāvājumā var norādīt jebkādu citu informāciju, kuras
norādīšana nav noteikta tehniskajās specifikācijā un kas apliecina tehniskā
piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas, nolikuma un LR spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.

6. Finansiālajā piedāvājumā jāietver:
6.1. Finanšu piedāvājums saskaņā ar 2. pielikumu.
6.2. Līgumcena jānorāda euro (EUR) bez PVN.
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7. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana
7.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu veic Ventspils
Augstskolas iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
7.2. Tiek vērtēta katra daļa atsevišķi.
7.3. Pretendenti, kuri neatbilst atlases prasībām tiks noraidīti un izslēgti no tālākās
dalības iepirkuma procedūrā, ņemot vērā trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz
iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto
piedāvājumu pēc būtības.
7.4. Pēc Pretendenta atlases, Komisija veic atlasi izturējušo Pretendentu piedāvājumu
atbilstības iepirkuma nolikuma prasībām.
7.5. Pēc pretendentu atlases un Pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkuma
nolikuma prasībām, Komisija veic iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību
iepirkuma nolikuma prasībām.
7.6. Pēc pretendentu atlases, iesniegto piedāvājumu un tehniskās specifikācijas
atbilstības iepirkuma nolikuma prasībām pārbaudes, izvēlas piedāvājumu vai
piedāvājumus saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai, kur vērtēšanas
kritērijs ir viszemākā cena.
7.7. Ja vērtējot cenu konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds,
Pasūtītājs nosaka izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, kas raksturo piegādātāja
atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu
iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs
un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības
biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība,
koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru
personu apvienības dalībnieku). Ja neviens no Pretendentiem neatbilst
iepriekšminētam izvēles kritērijam, tiek rīkota izloze.
7.8. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks
atzīts Pretendents, kura piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu
un gan Pretendents, gan tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu
iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām, kā arī piedāvājumā ir
iekļautas pilnīgi visas ar iepirkuma izpildi saistītās izmaksas.
7.9. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 9.daļai, iepirkumu komisija
pārbauda Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 4.punktā
minētās personas, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, iegūstot informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi
dzīvojošu Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 4.punktā
minētām personām no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas, kurā ir
apkopota informācija no Uzņēmuma reģistra par Pretendenta maksātnespējas
procesu (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz
parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), Pretendenta
likvidācijas procesu un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī
informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām par nodokļu
parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
7.10. Par ārvalstī reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko
iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 4.punktā minētām personām, Iepirkumu
komisija pieprasīs, lai Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas
izziņu, kas apliecinās, ka uz Pretendentu un minētajām personām iesniegšanas
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termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu neattiecās 9.panta 8.daļā noteiktie gadījumi:
Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu
kopums), Pretendenta likvidācijas process un informāciju par saimnieciskās
darbības apturēšanu, nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
7.11. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs
Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas 9.panta 8.daļas noteiktie gadījumi,
netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo
pretendentu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos
dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts
normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai 9.panta 8.daļas 4.punktā
minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei,
zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to
reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
7.12. Ja 7.9. punktā iegūtajā informācijā no informācijas sistēmas par nodokļiem
tiks norādīts, ka nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, Iepirkuma
komisija informēs Pretendentu par to, ka tam un Publisko iepirkumu likuma
9.panta 8.daļas 4.punktā minētām personām, konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz
150 euro, un Pretendentam 10 (desmit) dienu laikā pēc informācijas izsniegšanas
vai nosūtīšanas dienas būs jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendentam
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko
iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 4.punktā minētām personām nebija nodokļu
parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, 10 dienu laikā iesniedz attiecīgās personas
vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai
personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādu, pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma
vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas
termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu
dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par
nodokļu parādu neesamību.
7.13. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības, ja iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts
ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta 1. un 2.daļas izpratnē vai ir
ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo
situāciju ar mazāk Pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.
7.14. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no 9.panta 8.daļas
norādītiem gadījumiem, kā arī ja nav iesniegti 7.10. un 7.12. punktā noteiktajā
termiņā prasītie dokumenti. Gadījumā, ja vienošanās par nodokļu parādu
nomaksas termiņu ir noslēgta jau pēc parāda izveidošanās brīža (informācijas
sistēmā), šāds parāds tiks uzskatīts kā aktuālais nodokļu parāds un Pretendents
izslēgts no dalības iepirkumā.
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7.15. Gadījumā, ja Pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā, Iepirkuma
komisija pārbauda nākamā pēc zemākās cenas Pretendenta atbilstību, ja gan
Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 4.punktā minētās
personas un to iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu iepirkuma nolikuma
un tā pielikumu prasībām, kā arī piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas ar
iepirkumu saistītās izmaksas, vai uz to, vai 9.panta 8.daļas 4.punktā minētām
personām nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļā minētie
apstākļi (Nolikuma 7.9., 7.10. punkti).

8. Pakalpojuma līguma slēgšana
8.1. Pirkuma un piegādes līguma projektu (3.pielikums) piedāvā Pasūtītājs, līguma
nosacījumi pretendentam jāpieņem, ja nolēmis piedalīties iepirkumā.
8.2. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt pirkuma un piegādes līgumu vai
nenoslēdz to pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanu ar
Pretendentu, kurš piedāvājis otro zemāko līgumcenu, ja gan šis Pretendents, gan
viņa iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu iepirkuma nolikuma un tā
pielikumu prasībām, kā arī viņa piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas ar
iepirkumu saistītās izmaksas un uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko
iepirkumu likuma 9.panta 8.daļā minētie apstākļi (Nolikuma 7.9., 7.10. punkti).
8.3. Ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā, kad stājas spēkā pirkuma un piegādes līgums
vai tā grozījumi, Pasūtītājs tīmekļvietnē http://venta.lv ievieto attiecīgi pirkuma
un piegādes līgumu vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.
Pakalpojuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā
internetā līdz līguma darbības beigām, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc
pakalpojuma līguma spēkā stāšanās dienas.

9. Komisijas un Pasūtītāja pienākumi
9.1. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, vērtē tos un to iesniegtos piedāvājumus
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem,
Publisko iepirkumu likuma 9.panta minētiem dokumentiem, kā arī citiem
normatīvajiem aktiem.
9.2. Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai netiktu izpausts iepirkuma
piedāvājumu iesniedzēju saraksts.
9.3. Ja Pretendents rakstiski pieprasa protokolus, kas atspoguļo iepirkuma norisi,
lēmumu par iepirkuma rezultātiem, komisija to nosūta trīs darbdienu laikā pēc
attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas. Pasūtītājs neizsniedz protokolus,
izņemot piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu
vai piedāvājumu vērtēšana.
9.4. Izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus.
9.5. Nodrošināt, lai līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par
vērtēšanas procesu.
9.6. Noteikt iepirkuma uzvarētāju, vai lemt par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
9.7. Pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem Pasutītājs trīs darbdienu
laikā vienlaikus informē visus Pretendentus, saskaņā ar katra Pretendenta 4.6.
punktā minētā sarakstes veidā, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma
līguma slēgšanu.
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9.8. Pasūtītājs trīs darbdienu laikā, ievieto tīmekļvietnē http://venta.lv lēmumu par
iepirkuma rezultātiem, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisko pieeju šim
lēmumam.
9.9. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, Pasūtītājs triju darbdienu
laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez rezultāta,
informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra
tiek izbeigta, kā arī tīmekļvietnē http://venta.lv nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku piekļuvi šim lēmumam un publicē publikāciju vadības sistēmā.
9.10. Pasūtītājs paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot
Pretendentus, nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai
konfidenciālu informāciju nodevuši citi Pretendenti.
9.11. Pasūtītājs desmit darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas publicē informatīvo
paziņojumu par noslēgto līgumu publikāciju vadības sistēmā.
9.12. Pasūtītājs desmit darbdienu laikā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā
grozījumi, tīmekļvietnē http://venta.lv ievieto iepirkuma līguma tekstu un
grozījumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot
komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

10. Komisijas un Pasūtītāja tiesības
10.1. Pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem.
10.2. Pieaicināt Komisijas darbā neatkarīgus ekspertus. Ekspertu vērtējumiem ir
rekomendējošs raksturs.
10.3. Izslēgt no dalības iepirkumā Pretendentus, kuri paši vai viņu iesniegtie
piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām.
10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā iepirkuma posmā izbeigt vai pārtraukt iepirkuma
procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
10.5. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto
Pretendentu.
10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
10.7. Pasūtītājs patur tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas aizsardzībai,
kuru nodevis Pretendentam kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma
procedūras laikā.
10.8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents
iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
10.9. Pasūtītājs patur tiesības (pēc iepirkuma) līguma izpildes darbības laikā,
nepieciešamības gadījumā objektīvu iemeslu dēļ, attiecīgi noformējot papildus
vienošanās ar Izpildītāju grozīt līgumu:
10.9.1. ja spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz
nodokļiem un nodevām;
10.9.2. 10% (desmit procentu) apmērā no sākotnējās iepirkuma līgumcenas, un šādi
grozījumi nav atspoguļoti līguma summā.

11. Pretendenta tiesības
11.1. Iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumam, līdz piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.
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11.2. Ja Iepirkuma komisija informāciju par Pretendentu, kura ir pamats Pretendenta
izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentas
institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu
vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad iepirkuma komisijas iegūtā
informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
11.3. Saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem.

12. Pretendenta pienākumi
12.1. Iesniedzot savu piedāvājumu, ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos
nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei un uzņemties risku šī iepirkuma
sakarā.
12.2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasītajiem
paskaidrojumiem par piedāvājumu.
12.3. Piedaloties iepirkumā, ievērot iepirkuma nolikuma, tai skaitā pielikumu
prasības, kā arī Publisko iepirkumu likuma un citu iepirkumu kārtību
reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu noteikumus.
12.4. Nekavējoši pa faksu vai e-pastu sniegt apstiprinājumu, par visu saraksti, kas ir
saņemta no Pasūtītāja.
Pielikumā, kā iepirkuma nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, ir pievienoti :
1. Tehniskās specifikācijas piedāvājums
2. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums
3. Pirkuma un piegādes līguma projekts

1. pielikums;
2. pielikums;
3. pielikums.
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1.pielikums
Iepirkuma „Datortehnikas un tehniskā
aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai”
ident.Nr.VeA 2017/08/ERAF/VP nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr. 1. Datoru un EKO monitoru iegāde
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 36 mēneši)
CPV kods: 30231310-3 (Plakanie ekrāni), 30213300-8 (Galddators)
Projekts: ERAF, “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/234
ietvaros
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _____________________

Pasūtītāja vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: I. Lemberskis, A.Supoņenkovs
N.p.k.

Nosaukums

Skaits

1.

Monitori EKO I

1

2

Monitori EKO II

1

Minimālās tehniskās prasības*

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši
specifikācijas rādītājiem un modelis (ja
attiecināms)

Ekrāna izmērs: 24”
Izšķirtspēja: 1920 x 1080
Matricas tips: IPS
Reakcijas laiks: ne vairāk kā 6ms
Savienojamība: DisplayPort, HDMI, USB 2.0, VGA
Skats: vira (Pivot)
Skata leņķis: vismaz 175 grādu horizontālais un vertikālais
Kontrasta attiecība: 1000:1
Spožums: 250cd/m²
Komplektācijā ietilpst arī: strāvas adapteris, DP kabelis,
VGA kabelis, USB 3.0 kabelis
Garantija - ne mazāk kā 36 mēneši
Atbilst sertifikācijai: ENERGY STAR® Qualified vai/un
EPEAT
Ekrāna izmērs: 27”
11

Izšķirtspēja: 1920 x 1080
Matricas tips: IPS
Reakcijas laiks: 6ms
Savienojamība: DisplayPort, HDMI, USB 2.0, VGA
Skats: vira (Pivot)
Skata leņķis: 178 grādu horizontālais un vertikālais
Kontrasta attiecība: 1000:1
Spožums: 300cd/m²
Komplektācijā ietilpst: strāvas adapteris, DP kabelis, VGA
kabelis, USB 3.0 kabelis
Atbilst sertifikācijai: ENERGY STAR® Qualified vai/un
EPEAT
Garantija - ne mazāk kā 36 mēneši
Atbilstība EPEAT prasībām:
•

Piedāvātai datortehnikai ir jābūt iekļautai interneta
vietnes http://www.epeat.net. ZELTA līmenī jebkurā
valstī pievienot apstiprinošu izdruku vai precīzu saiti,
vai iesniegt dokumentus, kas apliecina piedāvātās
datortehnikas atbilstību EPEAT specifikācijai
ekvivalentai atbilstības metodoloģijai.

•

Jābūt ENERGY STAR® sertificētam (atbilstoši
jaunākajai spēkā esošai versijai) un par šo faktu ir
jāvar pārliecināties tīmekļa vietnē www.euenergystar.org mājas lapā publicētajos sertificētās
datortehnikas sarakstos vai arī pretendentam ir
jāiesniedz neatkarīgas testēšanas laboratorijas
testēšanas rezultāti (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai
ENERGY STAR® testēšanas metodikai vai
ekvivalentai), kas to apliecina.

•

Informācija par ES ZPI kritērijiem datoriem un
monitoriem
pieejama
dokumentā
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/compu
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ters%20and%20monitors/LV.pdf
•

RoHS-compliant

Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
•

3

Datori

2

Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas
atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta
2013.gada
5.februāra
noteikumu
Nr.84
„Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE
(Communaite Europeene). Preci ražotājs ir
paredzējis lietošanai Latvijas teritorijā.

Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek
uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga
testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai
marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu
rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta
vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.
Procesors: Passmark Performance Test CPU Mark** –
vismaz 10957
Videokarte: Passmark Performance Test G3D Mark*** –
vismaz 5000
Operatīvās atmiņas apjoms: Vismaz 16GB, Vismaz DDR4,
vismaz 2133MHz
Cietā diska apjoms: Vismaz 240GB SSD vai vismaz 1TB
HDD, 7200rpm
Skaņas karte: Iebūvēta High Definition (HD) Audio
Diskdzinis: Iebūvēts DVD-R/RW
LAN: 10/100/1000 Mbits/sec
Izejas/ieejas porti:
1)
DVI,
2)
HDMI,
3)
4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 (gadījumā, ja tiek piedāvāts
USB type C konektors, komplektā jāiekļauj pāreja uz USB
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type A ligzdu),
4)
1 x RJ-45,
5)
1 x PS/2,
6)
mikrofona un austiņu ieejas -3.5 mm;
Pele ar rullīti: ar atbilstošu kabeļa pieslēgumu, kabeļa garums
ir ne mazāks kā 1,5m un diametrs ir nemazāks par 2,5mm.
Peļu paliktnis: ergonomisks, izmēri vismaz 20 x 20 (cm),
spilventiņa augstums vismaz 2 cm
Tastatūra: ar atbilstošu kabeļa pieslēgumu un
LAT/EIRO/RUS tastatūras izkārtojumu
Prasības sistēmbloka konfigurācijai:
Sistēmblokam jābūt pilnībā saliktam, nokonfigurētam, tikai
ar prasībās noteikto programmatūru. Piedāvātā datortehnika
nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas
lietotas vai atjaunotas komponentes.
Operētājsistēma: Windows10 Pro 64 biti****
Biroja programmatūra: Microsoft Office Professional
2016****
Latviešu valodas atbalsta programmatūra: Tildes Birojs
2016****
Garantija - ne mazāk kā 36 mēneši
* Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
** Datora procesora veiktspējas testa „Passmark Performance Test CPU Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām.
Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
*** Videoadaptera veiktspējas testa „Passmark Performance Test G3D Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām
vērtībām. Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.

14

**** Programmatūrai var izmantot arī versijas, kas paredzētas izglītības iestādēm. Programmatūrai var piedāvāt arī ekvivalentu programatūru. Par ekvivalentu šī
konkursa ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un
programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti utml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī ekonomiski
ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja
piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). Gadījumā, ja tiek piedāvāta
ekvivalenta programmatūra, tad pretendentam jānodrošina visu darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas
saistītas ar programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus datortehnikas garantijas laikā.
***** "Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 – 17.00. Informācijai par palīdzības dienestu ir jābūt uz katras
datortehnikas vienības uzlīmes kopā ar piegādātāja nosaukumu, garantijas termiņa beigu datumu un vispārīgās vienošanās numuru.
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo
darba dienu. Reakcijas laikā pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem.
- Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties
tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem
parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. "
"Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas
ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
- Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ pircējam vai
remonts,) ir pretendenta kompetencē."

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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Iepirkuma daļa Nr. 2. EKO Portatīvo datoru iegāde
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 36 mēneši)
CPV kods: 30213100-6 (Portatīvie datori)
Projekts: ERAF, “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/234
ietvaros
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _____________________

Pasūtītāja vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: I. Lemberskis, A.Supoņenkovs
N.p.k.
Nosaukums
Skaits
Minimālās tehniskās prasības*

1.

Portatīvie datori EKO

3

Pretendenta piedāvājums:
atbilstoši specifikācijas
rādītājiem un modelis (ja
attiecināms)

Procesors: Passmark Performance Test CPU Mark** – vismaz 5500
Ekrāna izmērs: ne mazāk 14”
Izšķirtspēja: bezatspīduma, 1920 x 1080
Operatīvā atmiņa: ne mazāk kā 8GB, vismaz DDR4
Disks: vismaz 240GB SSD vai vismaz 500GB HDD, vismaz 5400rpm
Videokarte: Passmark Performance Test G3D Mark*** – vismaz 1100
Iebuvēta kamera: HD (1280 x 720)
Iebuvēts mikrofons
Iebuvēti skaļruni
Iebūvētie brīvie porti:
•
Vismaz divi USB 2.0/3.0 porti no kuriem vismaz viens
ir USB 3.0 ports (gadījumā, ja tiek piedāvāts USB type C
konektors, komplektā jāiekļauj pāreja uz USB type A ligzdu),
kas paredzēts citu iekārtu uzlādei;
•
Vismaz viena HDMI video izeja;
•
Audio in (3.5mm) un out (3.5mm) vai viens kombinētais
(in/out);
•
Vismaz viens RJ-45 ports
Tīkla iekārtas:
1.
Iebūvēts Bluetooth;
2.
Iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz b/g/n/ac
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bezvadu tīkla standartus;
3.
Atbalsta vismaz 1000BaseT
Prasības datoru konfigurācijai un papildaprīkojumam:
Datoram jābūt pilnībā saliktam, nokonfigurētam, tikai ar prasībās
noteikto programmatūru. Piedāvātā datortehnika nedrīkst būt iepriekš
lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
Tastatūra: LAT/EIRO/RUS
Svars: ne vairāk kā 2.2 kg
Soma: atbilstoša izmēra, melna soma ar rokturiem un regulējamu pleca
lenci.
Operētājsistēma: Windows10 Pro 64 biti****
Biroja programmatūra: Microsoft Office Professional 2016****
Latviešu valodas atbalsta programmatūra: Tildes Birojs 2016****
Pele ar rullīti: ar atbilstošu kabeļa pieslēgumu, kabeļa garums ir ne
mazāks kā 1,5m un diametrs ir nemazāks par 2,5mm.
Peļu paliktnis: ergonomisks, izmēri vismaz 20 x 20 (cm), spilventiņa
augstums vismaz 2 cm
Krāsa: Melna vai Sudraba
Datorsoma
Garantijas laiks: ne mazāk kā 36 mēneši
Atbilst sertifikācijai: ENERGY STAR® Qualified vai/un EPEAT
Atbilstība EPEAT prasībām:
• Piedāvātā portatīvā datora modelis ir iekļauts interneta vietnes
http://www.epeat.net. ZELTA līmenī jebkurā valstī pievienot
apstiprinošu izdruku vai precīzu saiti, vai iesniegt dokumentus,
kas apliecina piedāvātās datortehnikas atbilstību EPEAT
specifikācijai ekvivalentai atbilstības metodoloģijai.
• Piedāvātajai datortehnikai ir jābūt ENERGY STAR® (atbilstoši
jaunākajai spēkā esošai versijai) sertificētai, un par šo faktu ir
jāvar pārliecināties
https://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=products_for_p
artners.showComputers mājas lapā publicētajos sertificētās
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datortehnikas sarakstos vai arī pretendentam ir jāiesniedz
neatkarīgas testēšanas laboratorijas testēšanas rezultāti (atbilstoši
jaunākajai spēkā esošai ENERGY STAR® testēšanas metodikai
vai ekvivalentai), kas to apliecina.
Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm)
jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84
„Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem
elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” prasībām un jābūt marķētām
ar zīmi CE (Communaite Europeene). Preci ražotājs ir paredzējis
lietošanai Latvijas teritorijā.
* Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
** Datora procesora veiktspējas testa „Passmark Performance Test CPU Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām.
Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
*** Videoadaptera veiktspējas testa „Passmark Performance Test G3D Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām
vērtībām. Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
**** Programmatūrai var izmantot arī versijas, kas paredzētas izglītības iestādēm. Programmatūrai var piedāvāt arī ekvivalentu programatūru. Par ekvivalentu šī
konkursa ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un
programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti utml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī ekonomiski
ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja
piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). Gadījumā, ja tiek piedāvāta
ekvivalenta programmatūra, tad pretendentam jānodrošina visu darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas
saistītas ar programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus datortehnikas garantijas laikā.

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums

18

Iepirkuma daļa Nr. 3. Printera un ārējo cieto disku iegāde
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši)
CPV kods: 30232110-8 (Lāzerprinteris), 30233132-5 (Cieto disku diskdziņi)
Projekts: ERAF, “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/234
ietvaros
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _____________________

Pasūtītāja vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: I. Lemberskis
N.p.k.

Nosaukums

Skaits

1.

Printeris

1

2.

Ārējais cietais disks

5

Minimālās tehniskās prasības*

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši
specifikācijas rādītājiem un modelis (ja
attiecināms)

Multifunkcionālā drukas iekārta ar kopēšanas un
skenēšanas iespēju
Tehnoloģija: Lasera (krāsas)
Kopēšanas ātrums: 18 ppm (mono) / 18 ppm (krāsas)
Drukas izšķirtspēja: Līdz 600 dpi (mono) / līdz 600 dpi
(krāsas)
Skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 dpi
Formāta izmēri: vismaz A4
Papīra padeve:150 loksnes
Iespējas:
1) drukāt no USB zibatmiņas
2) skenēt uz USB zibatmiņu, e-pastu, tīkla mapi
3) bezvadu tīkla drukas iespēja
Svars: ne vairāk 22 kg
Komplektā jābūt visu krāsu toneriem kopējam 5000 A4
lapu skaitam pie 5% noklājuma.
Garantijas laiks**: ne mazāk kā 36 mēneši
Atmiņas apjoms: 1 TB
Barošanas veids: USB
Korpusa materiāls: Plastmasa
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Krāsa: vēlams melna
Pieslēgums: USB 3.0
Apgriezienu skaits: vismaz 5400 rpm
Garantijas laiks**: ne mazāk kā 24 mēneši
* Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
** Ražotāja garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 – 17.00. Informācijai par palīdzības dienestu ir jābūt uz katras tehnikas
vienības uzlīmes kopā ar piegādātāja nosaukumu un ražotāja garantijas termiņa beigu datumu.
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par 8 stundām
Rīgas teritorijā un 16 darba stundām pārējā Latvijas Republikas teritorijā. Reakcijas laikā pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu
iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem.
- Ražotāja garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja
pārstāvim ierodoties tehnikas piegādes vietā saskaņā ar attiecīgā EIS pasūtījumā norādīto. Ja biroja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā,
biroja tehniku uz remonta laiku nomaina ar biroja tehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
- Visā garantijas termiņa laikā ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu vai remontu.
- Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās biroja tehnikas nogādāšana servisa centram un atpakaļ pircējam
vai remonts,) ir pretendenta kompetencē un ir īstenojama ar tādu apkalpošanas procedūru, kura nodrošina ražotāja garantijas saglabāšanu visā Tehniskajā
specifikācijā noteikto ražotāja garantijas laiku. Latvijas teritorijā ir jābūt vismaz vienam attiecīgā ražotāja, par ko ir iesniegts piedāvājums, servisa centram.

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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Iepirkuma daļa Nr. 4. SSD disku iegāde
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 60 mēneši)
CPV kods: 30237100-0 (Datoru detaļas)
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _________________________________
N.p.k.

Nosaukums

Skaits

1.

SSD 2TB

2

2

SSD 1.2TB

2

Minimālās tehniskās prasības*

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši
specifikācijas rādītājiem un modelis (ja
attiecināms)

Ietilpība: 2TB
Secīgas lasīšanas ātrums: vismaz 1GB/s
Secīgas rakstīšanas ātrums: vismaz 1GB/s
Lasīšanas brīvpiekļuves režīmā (random read IOPS) ar
4KB segmentiem: >20000
Rakstīšanas operāciju skaits sekundē brīvpiekļuves
režīmā (random write IOPS) ar 4KB segmentiem:
>300000
Kļūdu skaits (UBER): ne vairāk kā 1 sektors uz 1017
nolasītiem bitiem
Ilgmūžība: vismaz 2PB rakstītu datu
Forma: PCI-e x4 karte
Paredzēts darbam serveros.
Garantija**: ne mazāk kā 60 mēneši
Piemēram: Intel SSD DC P3520 2TB
Ietilpība: 1.2TB
Secīgas Lasīšanas ātrums: vismaz 1GB/s
Secīgas rakstīšanas ātrums: vismaz 1GB/s
Lasīšanas brīvpiekļuves režīmā (random read IOPS) ar
4KB segmentiem: >20000
Rakstīšanas operāciju skaits sekundē brīvpiekļuves
režīmā (random write IOPS) ar 4KB segmentiem:
>300000
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Kļūdu skaits (UBER): ne vairāk kā 1 sektors uz 1017
nolasītiem bitiem
Ilgmūžība: vismaz 1PB rakstītu datu
Forma: PCI-e x4 karte
Paredzēts darbam serveros.
Garantija**: ne mazāk kā 60 mēneši
Piemēram: Intel SSD DC P3520 1.2 TB
*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
* *Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 – 17.00.
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo
darba dienu. Reakcijas laikā pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem.
- Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties
tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem
parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas
ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
- Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ pircējam vai
remonts,) ir pretendenta kompetencē.

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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Iepirkuma daļa Nr. 5. Operatīvās atmiņa iegāde serverim Dell PowerEdge R510
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 12 mēneši)
CPV kods: 30237100-0 (Datoru detaļas)

Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _________________________________
N.p.k.
1

Nosaukums
Operatīvās atmiņas
moduļi serverim Dell
PowerEdge R510

Skaits
8

Minimālās tehniskās prasības*

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši
specifikācijas rādītājiem un modelis (ja
attiecināms)

16GB RAM moduļi (kopējas apjoms – 128GB)
ECC
DDR3 1333MHz
Darbojas serverī Dell PowerEdge R510
Garantija** – ne mazāk kā 12 mēneši

* Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
**Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 – 17.00.
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo
darba dienu. Reakcijas laikā pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem.
- Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties
tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem
parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas
ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
- Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ pircējam vai
remonts,) ir pretendenta kompetencē.

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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Iepirkuma daļa Nr. 6. Datorkomplekta piegāde
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 36 mēneši)
CPV kods: 30213300-8 (Galddators)
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _________________________________
N.p.k.
1

Nosaukums
Dators

Skaits
1

Minimālās tehniskās prasības*

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši
specifikācijas rādītājiem un modelis (ja
attiecināms)

Procesors: Passmark Performance Test CPU Mark**
– vismaz 5000
Videokarte: Passmark Performance Test G3D
Mark*** – vismaz 800
Operatīvās atmiņas apjoms: Vismaz 8GB, Vismaz
DDR4, vismaz 2133MHz
Cietā diska apjoms: Vismaz 240GB SSD
Skaņas karte: Iebūvēta High Definition (HD) Audio
LAN: 10/100/1000 Mbits/sec, atbalsta WOL (Wake
On LAN)
Izejas/ieejas porti:
1) 2 x HDMI,
2) 4xUSB 2.0,
3) 1 x RJ-45,
4) mikrofona un austiņu ieejas -3.5 mm;
Prasības sistēmbloka konfigurācijai:
Sistēmblokam jābūt pilnībā saliktam,
nokonfigurētam, tikai ar prasībās noteikto
programmatūru. Piedāvātā datortehnika nedrīkst būt
iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai
atjaunotas komponentes.
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2

Monitors

1

Operētājsistēma: Windows10 Pro 64 biti****
Sistēmas bloka deklarētais A-svērtais skaņas
spiediena līmenis nepārsniedz 28 dB, mērot saskaņā
ar ISO 7779, operatora darba vietā, cietā diska
darbības gaidīšanas režīmā (deklarēts saskaņā ar ISO
9296 vai ECMA-74)
Korpusa izmēri: ne vairāk kā 40x15x40 cm
Kensington Lock ar vismaz metru garu trosi
Garantija***** - ne mazāk kā 36 mēneši
Ekrāna izmērs: no 21” līdz 24”
Izšķirtspēja: 1920 x 1080
Savienojamība: HDMI
Reakcijas laiks: ne vairāk kā 8 ms
Iespējams regulēt augstumu (100mm) un sagāzumu
(no 0 līdz 20 grādiem)
Kontrasta attiecība: 1000:1
Spožums: 250cd/m²
Komplektācijā ietilpst arī HDMI kabelis 1.5m
Garantija***** - ne mazāk kā 36 mēneši
Atbilst sertifikācijai: ENERGY STAR® Qualified
vai/un EPEAT

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
** Datora procesora veiktspējas testa „Passmark Performance Test CPU Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām.
Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
*** Videoadaptera veiktspējas testa „Passmark Performance Test G3D Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām
vērtībām. Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
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**** Programmatūrai var izmantot arī versijas, kas paredzētas izglītības iestādēm. Programmatūrai var piedāvāt arī ekvivalentu programatūru. Par ekvivalentu šī
konkursa ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un
programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti utml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī ekonomiski
ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja
piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). Gadījumā, ja tiek piedāvāta
ekvivalenta programmatūra, tad pretendentam jānodrošina visu darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas
saistītas ar programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus datortehnikas garantijas laikā.
***** Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 – 17.00. Informācijai par palīdzības dienestu ir jābūt uz katras
datortehnikas vienības uzlīmes kopā ar piegādātāja nosaukumu, garantijas termiņa beigu datumu un vispārīgās vienošanās numuru.
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo
darba dienu. Reakcijas laikā pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem.
- Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties
tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem
parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas
ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
- Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ pircējam vai
remonts,) ir pretendenta kompetencē.

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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Iepirkuma daļa Nr. 7. Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 36 mēneši)
CPV kods: 30231310-3 (Plakanie ekrāni), 30213300-8 (Galddators)
Projekts: ERAF, projekts Nr.1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi”
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _________________________________
N.p.k.

1

Nosaukums

Monitori, atbilstoši
EPEAT prasībām

Skaits

8

Minimālās tehniskās prasības*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši
specifikācijas rādītājiem un modelis (ja
attiecināms)

Ekrāna izmērs: 24” collas
Izšķirtspēja: ne mazāk kā 1920x1200 pikseļi @ 60
Hz.
Ekrāna izmēru attiecība: 16:10
Kontrasta attiecība: ne mazāka par 1000:1 (Static)
Reakcijas laiks: ne lielāks par 8ms
Spilgtums: ne mazāks par 300 cd/m²
Pieslēgumi: VGA, DVI, HDMI, USB 2.0
Skata leņķis: vismaz 175 grādu horizontālais un
vertikālais
USB centrmezgls: Vismaz divi USB vismaz USB
2.0
Ekrāna atgāzums: Vismaz no 00 līdz 200
Ekrāna augstuma regulēšana (HAS): Vismaz 130
mm
Ekrāna pagriešana PIVOT: Vismaz no 0-90 (grādi)
Komplektācija: iekļauts Latvijā izmantojams strāvas
pieslēgšanas kabelis, VGA un DVI kabeļi
pieslēgšanai datoram, USB kabelis vismaz 1,5 metrs
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•

Garantijas laiks: ne mazāk kā 36 mēneši, onsite ar
reakcijas laiku nākamā darba diena*****
Atbilstība EPEAT prasībām:
•

Piedāvātai datortehnikai ir jābūt iekļautai interneta
vietnes http://www.epeat.net. ZELTA līmenī
jebkurā valstī pievienot apstiprinošu izdruku vai
precīzu saiti, vai iesniegt dokumentus, kas apliecina
piedāvātās datortehnikas atbilstību EPEAT
specifikācijai ekvivalentai atbilstības metodoloģijai.
• Jābūt ENERGY STAR® sertificētam (atbilstoši
jaunākajai spēkā esošai versijai) un par šo faktu ir
jāvar pārliecināties tīmekļa vietnē www.euenergystar.org mājas lapā publicētajos sertificētās
datortehnikas sarakstos vai arī pretendentam ir
jāiesniedz neatkarīgas testēšanas laboratorijas
testēšanas rezultāti (atbilstoši jaunākajai spēkā
esošai ENERGY STAR® testēšanas metodikai vai
ekvivalentai), kas to apliecina.
• Informācija par ES ZPI kritērijiem datoriem un
monitoriem pieejama dokumentā
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/co
mputers%20and%20monitors/LV.pdf
• RoHS-compliant
Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
• Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas
atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta
2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi
par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE
(Communaite Europeene). Preci ražotājs ir
paredzējis lietošanai Latvijas teritorijā.
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•

2

Datori, atbilstoši EPEAT
prasībām

3

Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai
tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs
vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot
attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas
metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir
atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai
marķējuma piešķiršanas nosacījumiem.

• Procesors: Passmark Performance Test CPU Mark –
ne mazāk kā 7500**
• Tīkla adapteris: sistēmas platē iebūvēta 10/100/1000
Mbit/s Ethernet RJ45 tīkla karte.
• Skaņas karte: Iebūvēta High Definition (HD) Audio
• Video karte: atmiņa vismaz 2 GB; Passmark
Performance Test G3D Mark*** – ne mazāk kā
7000. Iespēja pieslēgt divus monitorus ar DVI vai
HDMI izeju.
• Cietais disks: vismaz SATA3 2TB HDD.
• Operatīvā atmiņa: vismaz 16 GB DDR4.
• Paplašināšanas porti: ne mazāk kā seši USB porti, no
tiem vismaz divi atrodas uz korpusa priekšējā paneļa
un vismaz 2 USB3.0.
• Korpuss: Tower vai MiniTower standarta, integrēts
barošanas bloks ar 80+ efektivitāti.
• Datora korpusa priekšējā paneļa konstrukcija
nodrošina divu USB 2.0 iekārtu pieslēgšanu, stereo
austiņu un mikrofona pieslēgšanu, SD kartes lasītāju.
• Operētājsistēma: MS Windows 10 Pro 64 bit vai
Microsoft Windows jaunākā versija****.
• Papildus programmatūra: MS Office 2016 vai
jaunākā versija.****.
• Garantijas laiks: ne mazāk kā 36 mēneši, onsite ar
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reakcijas laiku nākamā darba diena *****
Komplektācija:
• Klaviatūra un pele – bezvadu; darbības rādiuss:
10m.
• Visām klaviatūras un peles korpusa detaļām
jābūt
kvalitatīvām
un
precīzām,
bez
nesimetriskām nobīdēm salaidumu vietās.
Mehānismiem, taustiņiem un pogām jādarbojas
precīzi, bez kustību deformācijas, aiztures vai
nobīdes. Taustiņu un pogu reaģēšanai uz
piespiešanu jābūt tūlītējai, nemainīgai un
mehāniski vienādai neatkarīgi no tā, kurā vietā
uz attiecīgās pogas vai taustiņa nospiešanai
paredzētās virsmas nospiešanas darbība ir veikta.
• Klaviatūra ar ENG/RUS burtiem; jābūt ar
neslīdošu (piemēram, gumijas) pamatni vai pie
pamatnes
piestiprinātiem
neslīdošiem
paliktņiem, ar iespēju regulēt augstumu vismaz
divos līmeņos, ar atsevišķu ciparu klaviatūru, ar
vismaz "Num lock" un "Caps lock" indikatoriem.
Tastatūras
taustiņiem
jābūt
matētiem/neatspīdošiem un simboliem uz
taustiņiem jābūt nodilumizturīgiem.
• Pele: ergonomiska, vismaz 800 dpi; optiskā ar
vismaz atsevišķu labo un kreiso pamatfunkciju
taustiņu un ritināšanas pogu ar vismaz trīs
funkciju darbību (ritināšana uz augšu, ritināšana
uz leju, uzspiešanas funkcija ar vismaz jaunas
cilnes ("New Tab") izsaukšanas funkcionalitāti
pārlūkprogrammā).
• Peles paliktnis: ergonomisks, izmēri vismaz 20 x
20 (cm), spilventiņa augstums vismaz 2 cm,
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piemērots optiskajām un lāzerpelēm.
Visi nepieciešamie elektrības un citi savienojuma
kabeļi.

Prasības sistēmbloka konfigurācijai
• Sistēmblokam jābūt pilnībā saliktam,
nokonfigurētam, tikai ar prasībās noteikto
programmatūru. Piedāvātā datortehnika nedrīkst būt
iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas
vai atjaunotas komponentes.
Atbilstība EPEAT prasībām:
• Piedāvātā datora modelis ir iekļauts interneta
vietnes http://www.epeat.net. ZELTA līmenī
jebkurā valstī pievienot apstiprinošu izdruku vai
precīzu saiti, vai iesniegt dokumentus, kas apliecina
piedāvātās datortehnikas atbilstību EPEAT
specifikācijai ekvivalentai atbilstības metodoloģijai.
• Piedāvātajai datortehnikai ir jābūt ENERGY
STAR® (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai versijai)
sertificētai, un par šo faktu ir jāvar pārliecināties
https://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=p
roducts_for_partners.showComputers mājas lapā
publicētajos sertificētās datortehnikas sarakstos vai
arī pretendentam ir jāiesniedz neatkarīgas testēšanas
laboratorijas testēšanas rezultāti (atbilstoši
jaunākajai spēkā esošai ENERGY STAR®
testēšanas metodikai vai ekvivalentai), kas to
apliecina.
• Informācija par ES ZPI kritērijiem datoriem un
monitoriem pieejama dokumentā
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/co
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•

mputers%20and%20monitors/LV.pdf
Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas
atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta
2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi
par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE
(Communaite Europeene). Preci ražotājs ir
paredzējis lietošanai Latvijas teritorijā.
Sistēmas bloka deklarētais A-svērtais skaņas
spiediena līmenis (A-WEIGHTED SOUND
PRESSURE LEVELS) (LpAm) nedrīkst pārsniegt
28 dB , kas mērīts saskaņā ar ISO 7779, operatora
darba vietā (operator position), cietā diska darbības
gaidīšanas (Operational) režīmā, un deklarēts
saskaņā ar ISO 9296 vai ECMA-74.

* Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
** Datora procesora veiktspējas testa „Passmark Performance Test CPU Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām.
Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
*** Videoadaptera veiktspējas testa „Passmark Performance Test G3D Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām
vērtībām. Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
**** Programmatūrai var izmantot arī versijas, kas paredzētas izglītības iestādēm. Programmatūrai var piedāvāt arī ekvivalentu programatūru. Par ekvivalentu šī
konkursa ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un
programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti utml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī ekonomiski
ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja
piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). Gadījumā, ja tiek piedāvāta
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ekvivalenta programmatūra, tad pretendentam jānodrošina visu darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas
saistītas ar programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus datortehnikas garantijas laikā.
***** Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 – 17.00. Informācijai par palīdzības dienestu ir jābūt uz katras
datortehnikas vienības uzlīmes kopā ar piegādātāja nosaukumu, garantijas termiņa beigu datumu un vispārīgās vienošanās numuru.
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo
darba dienu. Reakcijas laikā pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem.
- Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties
tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem
parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas
ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
- Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ pircējam vai
remonts,) ir pretendenta kompetencē.

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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Iepirkuma daļa Nr. 8. Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 36 mēneši)
CPV kods: 30213100-6 (Portatīvie datori)
Projekts: ERAF, projekts Nr.1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi”
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _________________________________
N.p.k.

1

Nosaukums

Portativie datori
atbilstoši EPEAT
prasībām I

Skaits

2

Minimālās tehniskās prasības*

Pretendenta piedāvājums:
atbilstoši specifikācijas rādītājiem
un modelis (ja attiecināms)

• Procesors: Passmark Performance Test CPU Mark**– ne
mazāk kā 7500, 4 kodolu.
• Operatīvā atmiņa: ne mazāk kā 16GB, DDR4.
• Disks – vismaz 240GB SSD
• Ekrāns: 14” līdz 14.6’’ collu LED, bezatspīduma (antiglare,
Matēts (LED Anti-Glare)), ar izšķirtspēju ne mazāku kā
FullHD 1920 x 1080 pikseļi
• Videokarte – atmiņa vismaz 2 GB, : Passmark Performance
Test G3D Mark*** ne mazāk par 1100.
• Pieslēgvietas – RJ-45, USB3.0 vismaz 2 gab + vismaz 1
USB2.0, skaļruņu un mikrofona pieslēgvieta (arī
kombinēta), SD atmiņas kartes lasītājs, HDMI, VGA
• Pieslēgumi - vismaz: Gigabit Ethernet; WiFi 802.11/g/n/ac;
Bluetooth 4.0
• Baterija – darbības laiks vismaz 8 stundas.
• Svars kopā ar bateriju: līdz 1.7 kg (bez ārējā barošanas
avota)
• Komplektācijā: iebūvēta web kamera, iebūvēts mikrofons,
iebūvēti skaļruni, portatīvā datora tīkla barošanas bloks
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• Izmēri: max augstums (priekšpusē/aizmugurē) 23 mm.
• Klaviatūra ENG/RUS ar touchpad un apgaismojumu.
• Operētājsistēma: MS Windows 10 Pro 64 bit vai jaunākā
Microsoft Windows versija.****
• Papildus programmatūra: MS Office 2016 vai jaunākā
versija.****.
• Latviešu valodas atbalsta programmatūra: Tildes Birojs
2016 vai jaunākā versija.****
• Garantijas laiks: ne mazāk kā 36 mēneši, onsite ar reakcijas
laiku nākamā darba diena *****
• Korpusa krāsa: vēlama tumša (tumši pelēka, brūna, melna),
pirms līguma slēgšanas saskaņot ar Pasūtītāju.
Komplektācija:
• Pele – bezvadu; darbības rādiuss: 10m.
• Visām peles korpusa detaļām jābūt kvalitatīvām un
precīzām, bez nesimetriskām nobīdēm salaidumu vietās.
Mehānismiem, taustiņiem un pogām jādarbojas precīzi,
bez kustību deformācijas, aiztures vai nobīdes. Taustiņu
un pogu reaģēšanai uz piespiešanu jābūt tūlītējai,
nemainīgai un mehāniski vienādai neatkarīgi no tā, kurā
vietā uz attiecīgās pogas vai taustiņa nospiešanai
paredzētās virsmas nospiešanas darbība ir veikta.
• Pele: ergonomiska, vismaz 800 dpi; optiskā ar vismaz
atsevišķu labo un kreiso pamatfunkciju taustiņu un
ritināšanas pogu ar vismaz trīs funkciju darbību
(ritināšana uz augšu, ritināšana uz leju, uzspiešanas
funkcija ar vismaz jaunas cilnes ("New Tab")
izsaukšanas funkcionalitāti pārlūkprogrammā).
• Peles paliktnis: ergonomisks, izmēri vismaz 20 x 20 (cm),
spilventiņa augstums vismaz 2 cm, piemērots optiskjām un
lāzerpelēm.
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•
•

Datorsoma - atbilstoša izmēra, vēlams melna ar
rokturiem un regulējamu pleca siksnu.
Visi nepieciešamie elektrības un citi savienojuma
kabeļi.

Prasības datoru konfigurācijai un papildaprīkojumam
• Datoram jābūt pilnībā saliktam, nokonfigurētam, tikai ar
prasībās noteikto programmatūru. Piedāvātā datortehnika
nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas
lietotas vai atjaunotas komponentes.
Atbilstība EPEAT prasībām:
• Piedāvātā portatīvā datora modelis ir iekļauts interneta
vietnes http://www.epeat.net. ZELTA līmenī jebkurā valstī
pievienot apstiprinošu izdruku vai precīzu saiti, vai
iesniegt dokumentus, kas apliecina piedāvātās
datortehnikas atbilstību EPEAT specifikācijai ekvivalentai
atbilstības metodoloģijai.
• Piedāvātajai datortehnikai ir jābūt ENERGY STAR®
(atbilstoši jaunākajai spēkā esošai versijai) sertificētai, un
par šo faktu ir jāvar pārliecināties
https://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=products
_for_partners.showComputers mājas lapā publicētajos
sertificētās datortehnikas sarakstos vai arī pretendentam ir
jāiesniedz neatkarīgas testēšanas laboratorijas testēšanas
rezultāti (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai ENERGY
STAR® testēšanas metodikai vai ekvivalentai), kas to
apliecina.
• Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām
ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra
noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu
lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās
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iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE
(Communaite Europeene). Preci ražotājs ir paredzējis
lietošanai Latvijas teritorijā.
2

Portativie datori
atbilstoši EPEAT
prasībām II

3

• Procesors: Passmark Performance Test CPU Mark**– ne
mazāk kā 7500, 4 kodolu.
• Operatīvā atmiņa: ne mazāk kā 16GB, DDR4.
• Disks – vismaz 240GB SSD
• Ekrāns: 14” līdz 14.6’’ collu LED, bezatspīduma (antiglare,
Matēts (LED Anti-Glare)), ar izšķirtspēju ne mazāku kā
FullHD 1920 x 1080 pikseļi
• Videokarte – atmiņa vismaz 2 GB, : Passmark Performance
Test G3D Mark*** ne mazāk par 1100.
• Pieslēgvietas – RJ-45, USB3.0 vismaz 2 gab + vismaz 1
USB2.0, skaļruņu un mikrofona pieslēgvieta (arī
kombinēta), SD atmiņas kartes lasītājs, HDMI, VGA
• Pieslēgumi - vismaz: Gigabit Ethernet; WiFi 802.11/g/n/ac;
Bluetooth 4.0
• Baterija – darbības laiks vismaz 8 stundas.
• Svars kopā ar bateriju: līdz 1.7 kg (bez ārējā barošanas
avota)
• Komplektācijā: iebūvēta web kamera, iebūvēts mikrofons,
iebūvēti skaļruni, portatīvā datora tīkla barošanas bloks
• Izmēri: max augstums (priekšpusē/aizmugurē) 23 mm.
• Klaviatūra ENG/RUS ar touchpad un apgaismojumu.
• Operētājsistēma: MS Windows 10 Pro 64 bit vai Microsoft
Windows jaunākā versija****.
• Papildus programmatūra: MS Office 2016 vai jaunākā
versija.****.
• Garantijas laiks: ne mazāk kā 36 mēneši, onsite ar reakcijas
laiku nākamā darba diena *****
• vēlama tumša (tumši pelēka, brūna, melna), pirms līguma
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slēgšanas saskaņot ar Pasūtītāju.
Komplektācija:
• Pele – bezvadu; darbības rādiuss: 10m.
Visām peles korpusa detaļām jābūt kvalitatīvām un precīzām,
bez nesimetriskām nobīdēm salaidumu vietās. Mehānismiem,
taustiņiem un pogām jādarbojas precīzi, bez kustību
deformācijas, aiztures vai nobīdes. Taustiņu un pogu reaģēšanai
uz piespiešanu jābūt tūlītējai, nemainīgai un mehāniski vienādai
neatkarīgi no tā, kurā vietā uz attiecīgās pogas vai taustiņa
nospiešanai paredzētās virsmas nospiešanas darbība ir veikta.
• Pele: ergonomiska, vismaz 800 dpi; optiskā ar vismaz
atsevišķu labo un kreiso pamatfunkciju taustiņu un
ritināšanas pogu ar vismaz trīs funkciju darbību
(ritināšana uz augšu, ritināšana uz leju, uzspiešanas
funkcija ar vismaz jaunas cilnes ("New Tab")
izsaukšanas funkcionalitāti pārlūkprogrammā).
• Peles paliktnis: ergonomisks, izmēri vismaz 20 x 20
(cm), spilventiņa augstums vismaz 2 cm, piemērots
optiskjām un lāzerpelēm.
• Datorsoma - atbilstoša izmēra, vēlams melna ar rokturiem
un regulējamu pleca siksnu.
• Visi nepieciešamie elektrības un citi savienojuma kabeļi.
Prasības datoru konfigurācijai un papildaprīkojumam
• Datoram jābūt pilnībā saliktam, nokonfigurētam, tikai ar
prasībās noteikto programmatūru. Piedāvātā datortehnika
nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas
lietotas vai atjaunotas komponentes.
Atbilstība EPEAT prasībām:
• Piedāvātā portatīvā datora modelis ir iekļauts interneta
38

•

•

vietnes http://www.epeat.net. ZELTA līmenī jebkurā valstī
pievienot apstiprinošu izdruku vai precīzu saiti, vai
iesniegt dokumentus, kas apliecina piedāvātās
datortehnikas atbilstību EPEAT specifikācijai ekvivalentai
atbilstības metodoloģijai.
Piedāvātajai datortehnikai ir jābūt ENERGY STAR®
(atbilstoši jaunākajai spēkā esošai versijai) sertificētai, un
par šo faktu ir jāvar pārliecināties
https://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=products
_for_partners.showComputers mājas lapā publicētajos
sertificētās datortehnikas sarakstos vai arī pretendentam ir
jāiesniedz neatkarīgas testēšanas laboratorijas testēšanas
rezultāti (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai ENERGY
STAR® testēšanas metodikai vai ekvivalentai), kas to
apliecina.
Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām
ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra
noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu
lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE
(Communaite Europeene). Preci ražotājs ir paredzējis
lietošanai Latvijas teritorijā.

* Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.
** Datora procesora veiktspējas testa „Passmark Performance Test CPU Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām.
Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.
*** Videoadaptera veiktspējas testa „Passmark Performance Test G3D Mark” rezultāts piegādātāja piegādātajā konfigurācijā, kura izpilda pircēja prasības.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām
vērtībām. Par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (procesora ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
Pretendents var arī iesniegt piedāvātā datora veiktspējas testu rezultātu apliecinošas izdrukas, kuras pierāda atbilstību izvirzītajai prasībai, uzrādot arī testējamā
datora konfigurāciju.

39

**** Programmatūrai var izmantot arī versijas, kas paredzētas izglītības iestādēm. Programmatūrai var piedāvāt arī ekvivalentu programatūru. Par ekvivalentu šī
konkursa ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un
programmatiskās saskarnes viedokļa (API – Aplication Programming Interface, datņu formāti, ieraksti utml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī ekonomiski
ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja
piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). Gadījumā, ja tiek piedāvāta
ekvivalenta programmatūra, tad pretendentam jānodrošina visu darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, piedāvājuma cenā iekļaujot visas izmaksas, kas
saistītas ar programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus datortehnikas garantijas laikā.
***** Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst.9.00 – 17.00. Informācijai par palīdzības dienestu ir jābūt uz katras
datortehnikas vienības uzlīmes kopā ar piegādātāja nosaukumu, garantijas termiņa beigu datumu un vispārīgās vienošanās numuru.
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par nākamo
darba dienu. Reakcijas laikā pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī plānotajiem to novēršanas termiņiem.
- Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā visā Latvijas Republikas teritorijā pēc izsaukuma saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties
tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas pēc tehniskajiem
parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. "
"Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas
ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
- Pircēja onsite apkalpošana (reaģēšana un problēmu reģistrēšana, iekārtas diagnostika, defektīvās iekārtas nogādāšana servisa centram un atpakaļ pircējam vai
remonts,) ir pretendenta kompetencē."

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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Iepirkuma daļa Nr. 9. Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC
Piegādes vieta: Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspilī)
Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ____ dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas)
Garantija___________ mēneši (ne mazāk kā 36 mēneši)
CPV kods: 30200000-1 (Datoru iekārtas un piederumi)
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: _________________________________
Nr. p.
k.
1

Iekārta
Galda dators bez
izmēra
ierobežojuma
(Tower tipa) ar
paaugstinātu
procesora un
grafisko veiktspēju

Skaits
1 gab

Minimālās prasības
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši
specifikācijas rādītājiem un modelis
(ja attiecināms)

Intel arhitektūras procesors ar veiktspēju: Passmark
Performance Test CPU Mark – vismaz 11000.
(Piemērs: Intel® Core™ i7-6700K vai labāks)
Videoprocesora veiktspēja: Passmark Performance Test
G3D Mark - vismaz 11900
(Piemērs: GeForce GTX 1080 vai labāks)
Vismaz viena HDMI pieslēgvieta
Digitalais video ports, papildus video ports 2.
monitora/projektora pievienošanai, var tikt realizēts kā
pāreja uz HDMI/DVI/VGA
Vismaz viens USB 3.1 type A
Vismaz divi USB 3.0
Viens cietais disks (HDD) ar ietilpību visamaz 1TB
Viens vietais disks (SSD) ar ietilpību vismaz 240GB
Operatīvā atmiņa vismaz 32 GB, vismaz DDR4, vismaz
2133MHz
LAN: 10/100/1000 Mbits/sec, wake on LAN
Iebūvētie brīvie porti 1: PCI Express x16 vismaz 2 gab.
(viens x4), PCI Express x1 vismaz 1 gab.
Garantija: ne mazāk kā 36 mēneši
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* Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja
norādītajām prasībām.

__________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
datums
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2.pielikums
Iepirkuma „Datortehnikas un tehniskā
aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai”
ident.Nr.VeA 2017/08/ERAF/VP nolikumam

2017.gada ___.______________
PRETENDENTA PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā, piesaku dalību Iepirkuma procedūrā
Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai”, ar identifikācijas Nr. VeA
2017/08/ERAF/VP.
Nosaukums:
Sniegt
informāciju
vai Pretendenta (Piegādātājs) ir *mazais vai **vidējais
piedāvājuma
iesniegušā uzņēmums.
pretendenta uzņēmums vai tā
piesaistītā
apakšuzņēmēja (norādīt atbilstošo).
uzņēmums atbilst mazā vai vidējā
uzņēmuma statusam.
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālr. numurs:
Faksa Nr.
E-pasts adrese:
Kontaktpersona:
Amats:
Tālr. numurs, e-pasta adrese:
Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Persona, kura parakstīs līgumu:
Amats:
1.
Iepazinušies ar Ventspils Augstskolas, Inženieru iela 101, Ventspils, LV 3601,
(turpmāk – PASŪTĪTĀJS) organizētā iepirkuma „Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP Iepirkuma
dokumentiem, pieņemot visas tajos noteiktās prasības, iesniedzam piedāvājumu.
2.
Apņemamies:
2.1. Veikt piegādi saskaņā ar Iepirkuma dokumentu un Latvijas Republikas normatīvo tiesību
aktu prasībām, par šādu cenu:
Finanšu piedāvājums
1.daļā Datoru un EKO monitoru iegāde EUR _______ (līgumcena (bez PVN) vārdiem);
2.daļā EKO Portatīvo datoru iegāde EUR _______ (līgumcena (bez PVN) vārdiem);
3.daļā Printera un ārējo cieto disku iegāde EUR _______ (līgumcena (bez PVN) vārdiem);
4.daļā SSD disku iegāde EUR _______ (līgumcena (bez PVN) vārdiem);
5.daļā Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510EUR _______ (līgumcena

(bez PVN) vārdiem);
6.daļā Datorkomplekta piegāde EUR _______ (līgumcena (bez PVN) vārdiem);
7.daļā Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR _______ (līgumcena (bez

PVN) vārdiem);
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8.daļā Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR _______ (līgumcena (bez

PVN) vārdiem);
9.daļā Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC EUR _______ (līgumcena (bez PVN)
vārdiem);
Daļas Nr.

Iekārta

Skaits Vienības
cena
(EUR)
1. Datoru un EKO monitoru iegāde
Monitori EKO I
1
0.00
Monitori EKO II
1
0.00
Datori
2
0.00
2. EKO Portatīvo datoru iegāde
Portatīvie datori EKO
3
0.00

Līgumcen
a (EUR)

Līgumsum
ma (EUR)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PVN
21%
(EUR)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3. Printera un ārējo cieto disku iegāde
Printeris
1
0.00
Ārējais cietais disks
5
0.00
4. SSD disku iegāde
SSD 2TB
2
0.00
SSD 1.2TB
2
0.00
5. Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell
PowerEdge R510
Operatīvās atmiņas
8
0.00
moduļi serverim Dell
PowerEdge R510
6. Datorkomplekta piegāde
Dators
1
0.00
Monitors
1
0.00
7. Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT
prasībām iegāde
Monitori, atbilstoši
8
0.00
EPEAT prasībām
Datori, atbilstoši
3
0.00
EPEAT prasībām
8. Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT
prasībām iegāde
Portativie datori
2
0.00
atbilstoši EPEAT
prasībām I
Portativie datori
3
0.00
atbilstoši EPEAT
prasībām II
9. Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde
VTPC
1
0.00
Galda dators bez
izmēra ierobežojuma
(Tower tipa) ar
paaugstinātu procesora
un grafisko veiktspēju
KOPĀ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Līgumcenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas
pasūtījuma realizācijai pilnā apmērā un labā kvalitātē. Aizpildot piedāvājumu, ir ievērotas visas
Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.
2.2. slēgt Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
2.3. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar mūsu piedāvājumu iepirkuma Līgumā noteiktajā kārtībā
[norādot piegādes termiņu kalendārās dienās] no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā
piedāvājuma sakarā.
3. Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā
apjomā, kvalitātē un termiņā.
4. Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
5. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju un apņemamies
ievērot tajā minētās prasības.
6.Apliecinām, ka esam iesnieguši visu pieprasīto informāciju, kā arī patiesu informāciju savas
kvalifikācijas novērtēšanai.
7.Apliecinām, ka sarakste iepirkuma „Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils
Augstskolai” ar Pasūtītāju tiks veikta pa <faksu, vai e-pastu (tikai tad, ja ir drošs elektronisks
paraksts), vai pastu>* norādot <faksa nr., vai e-pasta adresi, vai faktisko pasta adresi> (norādīt
tikai izvēlēto sarakstes veidu)*.
8. Apliecinām, ka piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.
9. Apliecinām, ka preču piegādes, uzstāstīšanas (ja norādīts tehniskajā specifikācijā) izmaksu
aprēķinos papildus izdevumi netiks prasīti.
10.
Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, piedāvājumā sniegtā informācija un
dati ir patiesi.
11. Piedāvājuma cenā ietver visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas
prasībām, tai skaitā preču piegādes pasūtītāja norādītajā adresē un iekārtas pieslēgšanas (ja
norādīts tehniskajā specifikācijā) pie sagatavotām komunikācijām izmaksas.
* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada
apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250
personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā
nepārsniedz 43 miljonus euro.

______________________________________________________________________________________
(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs
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3.pielikums
Iepirkuma „Datortehnikas un tehniskā
aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai”
ident.Nr.VeA 2017/08/ERAF/VP
nolikumam

PIRKUMA UN PIEGĀDES LĪGUMS Nr.______ (projekts)
Ventspilī,

2017.gada __.___________

Ventspils Augstskola, turpmāk - PIRCĒJS, tās rektora ____Vārds Uzvārds__ personā,
kas darbojas uz Ventspils Augstskolas Satversmes pamata, no vienas puses, un
____uzņēmuma nosaukums__, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās _____ieņemamais amats,
vārds, uzvārds____ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abas
kopā sauktas Puses un katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma
“Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai”
(identifikācijas Nr.VeA 2017/08/ERAF/VP) iepirkuma komisijas sēdes 2017.gada
__.___________ protokolu Nr. ______________, noslēdz šo Pirkuma līgumu,
turpmāk - Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā datortehniku un tehnisko
aprīkojumu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, turpmāk – Prece. Preces
specifikācija noteikta Līguma pielikumā Nr.1, turpmāk – Specifikācija, saskaņā
ar PĀRDEVĒJA piedāvājumu iepirkumam „Datortehnikas un tehniskā
aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai“ (identifikācijas Nr.VeA
2017/08/ERAF/VP), turpmāk - Piedāvājums.
2. PRECES CENA
2.1.Līgumsumma ir EUR ___________ (_____summa vārdiem______), tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) EUR_______
(_____vārdiem____), t.sk.:
1.daļā Datoru un EKO monitoru iegāde EUR_______ (_____vārdiem____);
2.daļā EKO Portatīvo datoru iegāde EUR_______ (_____vārdiem____);
3.daļā Printera un ārējo cieto disku iegāde EUR_______ (_____vārdiem____);
4.daļā SSD disku iegāde EUR_______ (_____vārdiem____);
5.daļā Operatīvās atmiņa iegāde serverim Dell PowerEdge EUR_______
(_____vārdiem____);
6.daļā Datorkomplekta piegāde EUR_______ (_____vārdiem____);
7.daļā Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR_______
(_____vārdiem____);
8.daļā Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR_______
(_____vārdiem____);
9.daļā Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC EUR_______
(_____vārdiem____).
Šajā summā iekļautas visas Preces piegādes izmaksas līdz PIRCĒJA norādītajai
vietai, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas
izmaksas, kas saistītas ar Preci vai tās piegādi un uzstādīšanu.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.PĀRDEVĒJS nodrošina Preces piegādi iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu
Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
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3.2.PĀRDEVĒJS nodrošina Preces piegādi iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu
Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
3.3.PĀRDEVĒJS piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci.
3.4.PĀRDEVĒJS piegādā Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
3.5.PIRCĒJAM ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt
pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.
3.6.PIRCĒJS veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātas, kvalitatīvas un Līguma
noteikumiem atbilstošas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.7.Iegādes atbildīgās persona no PIRCĒJA puses – vārds, uzvārds (tālr.
_________).
3.8.Piegādes atbildīgā persona no PĀRDEVĒJA puses – _vārds, uzvārds_
(tālr.____).
4. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
4.1.PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM piegādā Preci Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā
101, Ventspilī līdz 2017.gada __.___________.
4.2.PĀRDEVĒJS saskaņo (telefoniski ar Līguma 3.7.punktā norādīto PIRCĒJA
iegādes atbildīgo personu) piegādājamās Preces laiku vismaz 3 (trīs) darba
dienas pirms piegādes.
4.3.PĀRDEVĒJS Preces pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu,
specifikāciju, daudzumu, cenu, projekta numuru un nosaukumu.
4.4.Preces piegāde tiek noformēta PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM parakstot Preces
piegādes pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.5.Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci
PIRCĒJS rakstveidā paziņo PĀRDEVĒJAM 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā
pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas,
uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām.
PĀRDEVĒJAM pēc paziņojuma saņemšanas 24 (divdesmit četru) stundu laikā
jāierodas PIRCĒJA norādītajā Preces atrašanās vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās
gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās,
pieaicinot neieinteresētu personu.
4.6.PĀRDEVĒJAM jānomaina nekvalitatīvā vai Līguma noteikumiem neatbilstošā
Prece pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc akta sastādīšanas.
4.7.PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem
neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Preces cenu, ja
PĀRDEVĒJS nerīkojas Līguma 4.5. vai 4.6.punktos noteiktajā kārtībā.
4.8.PĀRDEVĒJS atlīdzina PIRCĒJAM visus zaudējumus, ja tādi radušies piegādes
laikā, piegādes termiņu nokavējumu rezultātā vai sakarā ar Preces piegādi un
uzstādīšanu.
4.9.PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS sniedz viens otram informāciju, kas saistīta ar
Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī izpilda Līgumā noteiktās
saistības ar atbilstošu rūpību un kvalitāti.
4.10. PĀRDEVĒJAM ir jāizpilda, jāpabeidz Preces piegāde saskaņā ar šo Līgumu,
tā dokumentiem (Pielikumiem), PIRCĒJA sniegtajiem rīkojumiem, kas vērsti uz
šā Līguma izpildi un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un jānovērš
jebkuras nepilnības, kuras radušās PĀRDEVĒJA vainas dēļ (tajā skaitā arī
vieglas neuzmanības dēļ), līdz PIRCĒJA prasības ir apmierinātas, ja vien tas nav
pretrunā ar šo Līgumu.
5. KVALITĀTE
5.1.Preces kvalitātei jāatbilst Specifikācijai, Piedāvājumam, Civillikuma 1593.panta
otrās daļas noteikumiem.
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6. GARANTIJAS
6.1.PĀRDEVĒJS nodrošina Preces garantijas remontu (saskaņā ar tehniskajās
specifikācijās norādītajiem nosacījumiem) __ (___vārdiem___) mēnešus no
Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
6.2.PĀRDEVĒJS veic garantijas remontu (saskaņā ar tehniskajās specifikācijās
norādītajiem nosacījumiem) __ (
vārdiem ) darba dienu laikā no PIRCĒJA
pieprasījuma izdarīšanas dienas. Ja Preces garantijas remontam ir nepieciešams
ilgāks laiks, tad PĀRDEVĒJS šo preci uz garantijas remonta laiku aizvieto ar
līdzvērtīgu. Ja PĀRDEVĒJS uz garantijas remonta laiku, kas pārsniedz 10
(desmit) dienas nevar remontējamo preci aizvietot ar līdzvērtīgu, tad
PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM soda naudu 0,3% (trīs desmitdaļas no procenta)
no Preces cenas apmērā par katru nokavēto dienu.
6.3.Ja Preces garantijas darbu veikšana saistīts ar Preces pārvietošanu, izjaukšanu
vai citām darbībām, tad PĀRDEVĒJS to veic ar saviem līdzekļiem.
6.4.PĀRDEVĒJS garantē informācijas nesēja, uz kura atrodas instalācijas
programmatūra, kvalitāti un programmnodrošinājuma funkcionēšanu, atbilstoši
pavaddokumentācijā norādītajam aprakstam.
6.5.Garantijas un citi ar programmu nodrošinājumu saistītie nosacījumi izpildās
saskaņā ar programmatūrai pievienotajiem Licencēšanas noteikumiem (Software
Licence Agreement).
6.6.Preces garantija saglabājas arī gadījumā ja mainās Preces īpašnieks.
7. NORĒĶINU KĀRTĪBA
7.1.Samaksa par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Preci tiek
veikta EUR (eiro) ar pārskaitījumu PĀRDEVĒJA bankas kontā 10 (desmit)
darba dienu laikā, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstītu rēķinu, pēc PRECES
piegādes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja tiek sastādīts
akts par Preces neatbilstību, saskaņā ar šī Līguma 4.5.punktu, samaksa tiek
veikta tikai par kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preču apjomu.
7.2.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas
pārskaitījumu par Preci PĀRDEVĒJA kontā.
7.3.Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko
Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās
apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.
8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
8.1.Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces piegādes gadījumā
PĀRDEVĒJA pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas
un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.
8.2.Ja PIRCĒJS neveic Preces apmaksu Līguma 7.punktā noteiktajā termiņā, tas
maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma
kopējās summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA
sastādītu rēķinu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no
kopējās līgumsummas.
8.3.Ja PĀRDEVĒJS nav piegādājis PRECI šī līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā
vai ir piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstoši Preci, tas
maksā līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma kopējās summas 10
(desmit) darba dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas
dienas, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās līguma
summas.
8.4.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
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8.5.PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS pilnā apmērā atbild viens otram par zaudējumiem,
kas nav atrunāti Līgumā, ja tādi radīti otram ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas
apstākļi. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi,
zemestrīce un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš
paredzēt.
9.2.Gadījumā, ja iestājas Līguma 9.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi,
Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par
kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.
9.3.Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2
(divu) kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma
gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes šī līguma 4.1. un
7.punktā noteiktajā termiņā.
9.4.Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk kā par 30
(trīsdesmit) kalendārajām dienām, PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no
Līguma par to rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU 5 (piecas) darba dienas iepriekš
un saņemt atpakaļ veiktos maksājumus.
10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības
pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma
punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
10.2. Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma
līgumu.
10.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar
Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt
vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.
10.4. Pusēm ir jāveic Līguma grozījumi, ja spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek
izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām.
10.5. Pircējs patur tiesības Līguma izpildes darbības laikā, nepieciešamības gadījumā
objektīvu iemeslu dēļ, attiecīgi noformējot papildus vienošanās ar Pārdevēju
grozīt līgumu 10% (desmit procentu) robežās no sākotnējās iepirkuma
līgumcenas.
10.6. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām Pusēm savstarpēji
vienojoties.
10.7. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PĀRDEVĒJA
piekrišanas šādos gadījumos:
10.7.1. saskaņā ar Līguma 9.4.punkta noteikumiem;
10.7.2. ja PĀRDEVĒJS nepiegādā un neuzstāda Preci 4.1.punktā noteiktajā termiņā;
10.7.3. ja PĀRDEVĒJS atkārtoti piegādā un uzstāda nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai
Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi akti.
10.8. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA
piekrišanas, ja PIRCĒJS atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
10.9. Ja PIRCĒJS lauž Līgumu bez attaisnojošiem Līguma iemesliem, tas pilnībā
norēķinās ar PĀRDEVĒJU par Preci, kas atbilst Līguma prasībām.
10.10.
Ja PIRCĒJS vai PĀRDEVĒJS bez šajā Līgumā noteiktā atkāpšanās
pamata vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad tam, kas atkāpjas, ir pienākums
atlīdzināt otram radušos zaudējumus. Par šādu vienpusēju atkāpšanos no
Līguma izpildes bez Līgumā noteiktā atkāpšanās pamata, tas, kurš atkāpies,
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maksā otram līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
Šāda atkāpšanās ir jānoformē rakstveidā.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas brīdi.
11.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai atbilstoši Līguma 10.6.
vai 10.7.punktu noteikumiem.
11.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos
parakstot un ir spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža.
11.4. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma
grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 11.3.punkta
noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu
vai citu rekvizītu izmaiņām.
11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (vārdiem) lapām, no kurām __
(vārdiem) lapas aizņem Līguma teksts un __(vārdiem) lapas Specifikācija un
piedāvājums, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
glabājas pie PIRCĒJA un otrs pie PĀRDEVĒJA.
12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
Pārdevējs:
Pircējs:
Ventspils Augstskola
___uzņēmuma nosaukums____
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
______adrese_____________
Reģ. Nr.90000362426
Reģ. Nr.__________________
Valsts kase, kods TRELLV22
___apkalpojošā banka______
Konta Nr. ________________________
Kods ___________________
Konta Nr.________________
_________ ________v.uzvārds
_____________________ v.uzvārds
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