________________________________
Pircēja Līguma numurs

________________________________
Pārdevēja Līguma numurs

LĪGUMS Nr. 2.1-19/61
par datortehnikas piegādi
Cēsīs,

2016. gada 21. aprīlī

Vidzemes plānošanas reģions, administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas-Priedes personā, kas
rīkojas saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona nolikumu, kas apstiprināts Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes 2007. gada 17. janvāra sēdē (1.prot., 1.punkts), (turpmāk – Pircējs), no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TelCom”, pārdošanas speciālista Mārtiņa Eglīša personā,
kas rīkojas saskaņā ar 11.01.2016. pilnvaru Nr. P-2016/009, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukta Puse (Puses),
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, īstenošanu projekta Nr.
Nr.9.2.2.1./15/I/003 „Vidzeme iekļauj” ietvaros. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.
Nr.9.2.2.1./15/I/003 īstenošanu starp Vidzemes plānošanas reģionu un Centrālās finanšu un līgumu
aģentūru noslēgta 2015. gada 8. decembrī,
ņemot vērā Pārdevēja piedāvājumu iepirkumam “Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme
iekļauj” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/04/VIDZEME IEKĻAUJ) un iepirkuma
komisijas 2016. gada 19. aprīļa lēmumu par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu par iepirkuma izpildi,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

1.2.

Pārdevējs apņemas piegādāt un Pircējs apņemas pieņemt datortehniku (turpmāk tekstā – Preces,
Prece) saskaņā ar iepirkuma “Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme iekļauj” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/04/VIDZEME IEKĻAUJ) tehnisko specifikāciju (Līguma
pielikums Nr.1) un Pārdevēja piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).
Preču piegādes vieta un termiņš: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

2. PIEGĀDES NOTEIKUMI
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Pārdevējs piegādā Preces Līguma 2.pielikumā noteiktajos termiņos, ievērojot to, ka visa iepirkumā
paredzētā Prece jāpiegādā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
Pārdevējs piegādā Preces Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsīs, Cēsu novadā, darba dienā un darba laikā
(no plkst. 8:30 līdz 17:00), ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš paziņo Pircējam rakstiski uz
šajā Līgumā norādīto e-pastu (ineta.purina@vidzeme.lv) par to, ka Preces tiks piegādātas Līgumā
norādītajā vietā, un Pircējs tās var saņemt. Pircējs nodrošina Preču saņemšanu, ja Pārdevējs šajā
punktā noteiktajā kārtībā paziņojis Pircējam par Preču piegādi.
Pārdevējs nodod Preces kopā ar to tehnisko dokumentāciju, Preču pavadzīmēm, Preču izcelsmes un
garantijas sertifikātiem.
Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam brīdī, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji)
parakstījuši preču pavadzīmi, kā arī Pārdevējs nodevis Pircējam šī Līguma 2.3.punktā minētos
dokumentus, tomēr Pircējam ir tiesības 20 (divdesmit) dienu laikā celt pretenzijas par Preču
pieņemšanas laikā nekonstatētu Preču neatbilstību Līguma noteikumiem, kvalitātes prasībām vai
iztrūkumu.

2.5.

2.6.

Ja Pircējs ir cēlis pretenzijas Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējam ir pienākums
iespējami īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem
aizvietot bojātās Preces. Ja Pārdevējs nevar nodrošināt aizvietošanu minētajā termiņā, tad Pircējs
var prasīt, lai Pārdevējs maksā līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Pārdevēju no pienākuma aizvietot bojātās Preces. Ja Pārdevējs nespēj bojātās Preces
aizvietot, Pārdevējs atmaksā Pircējam bojāto Preču vērtību, kā arī līgumsodu par laiku no Preces
saņemšanas līdz atmaksas veikšanai saskaņā ar Līguma 4.6.punkta noteikumiem.
Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm pēc to piegādes pilnā apmērā pieder Pircējam.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Par Preču piegādi pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē Pircējs maksā Pārdevējam summu, kas
nepārsniedz 2739,70 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit deviņi euro un 70 centi), plus
nodokļu normatīvos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) likme.
Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Līguma summa ietver Preču
piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta), Preču uzstādīšanas
izdevumus, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz
Precēm un to piegādi.
Samaksa par Preci tiek veikta, pamatojoties uz preču pavadzīmēm un Pārdevēja rēķinu, kurā
atsevišķi jābūt norādītai Preces cenai bez PVN, PVN un kopējai summai ar PVN. Ja Pārdevējs
piegādā Preces vairākās atsevišķās piegādēs, katrai piegādei izraksta atsevišķu pavadzīmi un
rēķinu.
Pasūtītājs pārbauda rēķinā norādītās summas atbilstību Līguma noteikumiem un faktiski
saņemtajām Precēm, un apmaksā to, attiecīgo naudas summu pārskaitot Pārdevēja bankas kontā,
kas norādīts Pārdevēja rekvizītu daļā, 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
Gadījumos, ja starp Pircēju un Pārdevēju rodas strīds par pārskaitāmo summu, Pircējs, Līguma
3.4.punktā noteiktajā kārtībā pārskaita Pārdevējam summas daļu, par kuru strīds nepastāv.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMA VARA
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē jebkādi
apstākļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses ietekmes un kurus tā nespēj novērst, izrādot pienācīgu
centību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās
Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda veida dabas
stihijas, ugunsgrēki, militāras akcijas, blokādes, citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus puses
Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst, veicot pienācīgus piesardzības
pasākumus. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu
kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.
Puse, kurai iestājas Līguma 4.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba
dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un
paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, ja otra Puse pieprasa, šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
Ja Līguma 4.1.punktā minēto apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās
saistības, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas Līgumā noteikto pienākumu
pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, kas
saistīta ar Līguma pārtraukšanu.
Par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai
visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.
Līguma saistību neizpildes gadījumā Pusēm ir pienākums pierādīt otrai Pusei no Puses neatkarīgu
iemeslu vai nepārvaramas varas apstākļu esamību un attiecināmību uz konkrēto neizpildi.
Ja Līgumā noteiktajā termiņā saskaņā ar Līguma 2.5.punkta noteikumiem Pārdevējs neapmaina
nekvalitatīvo Preci, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam 10 (desmit) dienu laikā atmaksāt
Pircējam nekvalitatīvās Preces cenu un līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās
Preces cenas. Šajā gadījumā Pircējs atdod bojāto preci Pārdevējam.

4.7.

4.8.

4.9.

Ja Pārdevējs neievēro Līguma 2.pielikumā norādītos Preču piegādes termiņus, Pircējs ir tiesīgs
prasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no kavētās preces cenas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
Ja Pircējs kavē apmaksas termiņu, Pārdevējs ir tiesīgs prasīt Pircējam maksāt līgumsodu 1% (viens
procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes. Otra Puse var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

5. GARANTIJA
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Pārdevējs garantē un nodrošina:
5.1.1. ka piegādātās Preces ir jaunas, nelietotas un tajās nav iebūvētas lietotas un atjaunotas
komponentes;
5.1.2. preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai,
Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, Līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam
un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
5.1.3. attiecīgo Preču ražotāju noteiktu standarta produktu vai pakalpojumu palīdzību;
5.1.4. bezmaksas tehniskās konsultācijas (palīdzības dienesta atbalsts) darba dienās no plkst. 9:00
līdz 18:00, pa tālruni vai e-pasta veidā, bezmaksas interneta resursu, no kura iespējams
lejupielādēt piedāvāto Preču modeļu instrukcijas.
Līguma 1.pielikumā noteiktais garantijas termiņš sākas no attiecīgo Preču nodošanas –
pieņemšanas dienas (datuma).
Pārdevēja garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar:
5.3.1. preču ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja instrukcijām);
5.3.2. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preču lietojumu vai apzinātu bojāšanu;
5.3.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu
Precēs vai atsevišķu Preču sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu veidā, kas
ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām;
5.3.4. nepārvaramas varas apstākļiem.
Pircējs nekavējoties rakstiski paziņo Pārdevējam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības
traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Pārdevējam ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu
laikā no paziņošanas brīža vai, ja 24 stundu termiņš beidzas atpūtas vai svētku dienā, nākamās
darba dienas laikā ne vēlāk par plkst.16:00 jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem. Ja
Pārdevējs šajā termiņā neierodas, Pircējs vienpusēji sastāda aktu un tas ir saistošs Pārdevējam.
Pamatojoties uz aktu par konstatētajiem trūkumiem, Pārdevējam Preču garantijas laikā ne vēlāk kā
24 (divdesmit četru) stundu laikā no akta parakstīšanas brīža jānomaina Prece vai tās daļas, kurām
ir defekts, bez papildu samaksas. Ja Pārdevējs nevar nodrošināt trūkumu novēršanu minētajā
termiņā, tad Prece uz remonta laiku jāaizvieto ar ekvivalentu vai labāku. Ja Pārdevējs nevar
nodrošināt Preces aizvietošanu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu saskaņā ar Līguma
4.6.punktu.
Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie Pārdevēja un no tā
atpakaļ Pircējam.
Pārdevējs sedz visus Pircēja zaudējumus, kas radušies Preču vai to sastāvdaļu darbības traucējumu
rezultātā garantijas laikā izņemot Līguma 5.3.punktā minētos gadījumus.

6. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NODROŠINĀŠANA
6.1.

Pārdevējs uz sava rēķina aizstāv Pircēju pret jebkādām pret Pircēju vai ar to saistīto personu celtām
prasībām, kurās apgalvots, ka kāda Prece, kas pārdota vai piegādāta saskaņā ar šo Līgumu, pārkāpj
kādu patentu vai autortiesības. Pārdevējs sedz visas izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas
piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Pircējs sniedz Pārdevējam
pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot
to.

6.2.

Pārdevējs, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt Pircējam tiesības turpināt lietot
Preci, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli
iespējami, tad Pārdevējs piešķir Pircējam kompensāciju par Preces vērtību pēc nolietojuma
atrēķināšanas.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
7.1.
7.2.

Visas domstarpības, kas Pusēm radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu
ceļā.
Ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības nodot strīda
izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību
pilnīgai izpildei.
Pārdevēja kontaktpersona ir Mārtiņš Eglītis, pārdošanas speciālists, tālr. 26117878, e-pasta adrese:
martins.eglitis@telcom.lv.
Pircēja kontaktpersona ir Ineta Puriņa, tālr. 64116007, fakss 64116012, e-pasta adrese:
ineta.purina@vidzeme.lv.
Mainoties Pušu kontaktpersonām, Puses par to rakstveidā viena otru informē.
Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstiski un
abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līguma teksts sastādīts uz 4 (četrām) lappusēm, tam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 3 (trīs) lappusēm;
2.pielikums “Pārdevēja piedāvājums” uz 15 (piecpadsmit) lappusēm.
Līgums ir parakstīts divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens no
Līguma eksemplāriem glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.

9. Pušu rekvizīti un paraksti
PIRCĒJS:
Vidzemes plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr.: 90002180246
Juridiskā adrese:
J. Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr.: 64116014
Fakss: 64116012
E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv
Banka: LR Valsts kase
Konts: LV84TREL921063104600B
Kods: TRELLV22

PĀRDEVĒJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TelCom”
Reģistrācijas Nr.: 40003899464
Juridiskā adrese:
Visvalža iela 8-3a, Rīga, LV-1050
Tālr.: 22008800
Fakss: 67565282
E-pasts: info@telcom.lv
Banka: AS Swedbank
Konts: LV58HABA0551026839843
Kods: HABALV22

Administrācijas vadītāja:

Pārdošanas speciālists:

___________________ /G.Kalniņa-Priede/

_________________ /M.Eglītis/

(paraksts)
Līguma parakstīšanas datums:
2016. gada 21. aprīlī

(paraksts)
Līguma parakstīšanas datums:
2016. gada ___. ________________

1.pielikums
2016. gada 21. aprīļa Līgumam Nr. 2.1-19/61

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
„Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme iekļauj” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs: VPR/2016/04/VIDZEME IEKĻAUJ
1.Pasūtītājs –

Vidzemes plānošanas reģions
J.Poruka ielā 8-108
Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101

2.Iepirkuma priekšmets – Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme iekļauj” vajadzībām.
3.Vispārējie noteikumi:
3.1.Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības ir minimālās prasības. Visām precēm, kurām
standarti noteikti Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos Eiropas standartos vai Latvijas nacionālos
standartos, jāatbilst attiecīgajos standartos noteiktām prasībām. Ja preces ar norādīto funkcionālo līmeni
vairāk nav pieejamas, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces. Ja ir minētas preču zīmes (ar piezīmi
„vai ekvivalents”), tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.
3.2.Preces nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas
komponentes.
3.3.Preces jāpiegādā Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. Pretendents norāda piegādes termiņu katrai precei
tehniskajā piedāvājumā.
4.Piegādājamās preces:
4.1.Portatīvie datori ar aprīkojumu, skaits – 2 komplekti
Komponente
Procesors
Operatīvā atmiņa
SSD
Video
Audio
Kursora vadība
USB portu skaits
RJ-45
Video ārējās ligzdas
Audio ligzdas
Webkamera
Tīkla iekārtas
Karšu lasītājs
Akumulatora baterija
(Litija-jona vai
Litija-polimēra)
Ekrāns
Klaviatūra
Atbilstība
standartiem un

Prasības
Passmark Performance Test CPU Mark – vismaz 3500
Vismaz 8 GB, DDR3, 1600 MHz
Vismaz 250 GB lielu ietilpību
Veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark – vismaz 550
Iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons
Skārienpaliktnis
Vismaz 2 USB 3.0
Gigabit
VGA, Mini DisplayPort
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out)
Iebūvēta
Iebūvēti Bluetooth 4.0 un IEEE 802.11ac
Iebūvēts, jāvar nolasīt vismaz šādas kartes: SD, MultiMediaCard, SDHC, SDXC
Datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 19h
Pretatspīduma IPS ekrāns ar ne mazāku izšķirtspēju kā 1600 x 900
Angļu valodas izkārtojums, šļakstu izturīga
Atbilst MK 2013. gada 5. februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu
ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās

normatīviem aktiem
Svars
Programmatūra
Papildaprīkojums

Garantija

iekārtās” prasībām. Jābūt marķētai ar zīmi CE. RoHS-compliant
Ne vairāk kā 1,9 kilogrami
Windows 64 bit Pro operētājsistēma vai ekvivalenta
Microsoft Office Home & Business 2016, ENG vai ekvivalenta
Datorpele:
Pelei jāizmanto maināmas baterijas
Darbības laiks ar vienām baterijām vismaz 18 mēneši
Sensora izšķirtspēja – 1000 dpi
Pogu skaits – 7
Peles bezvadu uztvērējs – uztvert ne mazāk kā sešas iekārtas
Datorsoma:
Datoram ar ekrāna izmēru līdz 14 collām
Melnā krāsā
Noņemama un regulējama plecu siksna un rokturi
Nodalījums aksesuāriem
Polsterējums aizsardzībai pret triecieniem
Vismaz 3 gadi ražotāja garantija

4.2.Planšetdators ar noņemamu klaviatūru, skaits – 1 komplekts
Komponente
Procesors
Operatīvā atmiņa
SSD
Audio
Kursora vadība
USB portu skaits
Video ārējās ligzdas
Audio ligzdas
Webkamera
Tīkla iekārtas
Karšu lasītājs
Akumulatora baterija
(Litija-jona vai
Litija-polimēra)
Ekrāns
Klaviatūra
Programmatūra
Garantija
Apvalks

Prasības
Passmark Performance Test CPU Mark – vismaz 900
Vismaz 2 GB DDR3L
Vismaz 32 GB lielu ietilpību
Iebūvēti skaļruņi un mikrofons
Skārienpaliktnis
Vismaz 2 USB 2.0
Vismaz 1 Micro-USB 2.0
Micro-HDMI
Kombinētais (in/out)
Iebūvēta
Iebūvēti Bluetooth 4.0 un 802.11 b/g/n
Divi vienā karšu lasītājs
Planšetes darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 9h. Akumulators
var būt dalīts, viens atrasties pašā planšetdatorā, otrs klaviatūrā.
IPS ekrāns ar ne mazāku izšķirtspēju kā 1280 x 800
Angļu valodas izkārtojums.
Jābūt noņemamai. Daļa portu var būt replicēti uz klaviatūru.
Windows 10 operētājsistēma vai ekvivalenta
Microsoft Office Home & Student 2016 ENG vai ekvivalenta
Vismaz 2 gadi ražotāja garantija
Jānodrošina piedāvātajam modelim atbilstošs polsterēts
pārnēsāšanai.

apvalks

drošai

5.Minimālās prasības garantijas nodrošināšanai:
Detalizēti prasības norādītas 5.pielikumā – Līguma projekts.
5.1.Pretendentam jānodrošina palīdzības dienests, kurš pieejams darba dienās, laikā no plkst. 9:0018:00.
5.2.Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz
pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai):
1)Pircējs nekavējoties rakstiski paziņo Pārdevējam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības
traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Pārdevējam ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā
no paziņošanas brīža vai, ja 24 stundu termiņš beidzas atpūtas vai svētku dienā, nākamās darba dienas

laikā ne vēlāk par plkst. 16:00 jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem. Ja Pārdevējs šajā
termiņā neierodas, Pircējs vienpusēji sastāda aktu un tas ir saistošs Pārdevējam.
2)Pamatojoties uz aktu par konstatētajiem trūkumiem, Pārdevējam Preču garantijas laikā ne vēlāk
kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no akta parakstīšanas brīža jānomaina Prece vai tās daļas, kurām ir
defekts, bez papildu samaksas. Ja Pārdevējs nevar nodrošināt trūkumu novēršanu minētajā termiņā, tad
Prece uz remonta laiku jāaizvieto ar ekvivalentu vai labāku.
5.3.Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas
sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu vai remontu.

2.pielikums
2016. gada 21. aprīļa Līgumam Nr. 2.1-19/61
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