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1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)  

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
 

Nr.LPR/2011/04 

 

1.2. Ziņas par pasūtītāju  
 

Pasūtītāja 

nosaukums: 

Latgales plānošanas reģions 

Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 

Pasūtītāja 

reģistrācijas nr.: 

90002181025 

Pasūtītāja 

kontaktpersona: 

Jeļena Pļuta 

Tālruņa numurs: 29230821 

Faksa numurs: 65428111 

E-pasta adrese: jelena.pluta@latgale.lv 

Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 

 

Iepirkumu rīko pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).  

 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājuma atvēršanas 

vieta, laiks un kārtība  
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2011.gada 4.aprīlim, 

plkst.10.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:  

Latgales plānošanas reģions 

Saules iela 15, Daugavpilī 

LV-5401 

1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Iepirkuma 

nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

1.3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu.  

1.3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam (turpmāk – 

pretendents).  

1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām Komisijas rīkotajā sanāksmē.  

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma 

līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var lūgt 
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pretendentam piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt 

piedāvājuma derīguma termiņu, tad pretendents par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai  
1.5.1. Aploksnes noformējums  

Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 (vienā) eksemplārā. Uz aploksnes jābūt 

šādām norādēm: 

 

 

- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Biroja tehnikas noma Latgales 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vajadzībām” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.LPR/2011/04);  

- pretendenta nosaukums/fiziskai personai – vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs, 

adrese (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēta dzīvesvieta un 

tālruņa numurs;  

Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija;  

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.  

 

1.5.2. Piedāvājuma noformējums  

Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem kopā 

tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:  

piedāvājums publiskajam iepirkumam „Biroja tehnikas noma Latgales plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vajadzībām” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.LPR/2011/04);  

pretendenta nosaukums/fiziskai personai- vārds, uzvārds, juridiskā adrese/fiziskai 

personai – deklarēta dzīvesvieta, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs (-i) un faksa 

numurs (-i).  

datums.  

1.5.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:  

1.5.3.1. pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā 

(saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);  

1.5.3.2. pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti 

Nolikuma 3.punktā;  

1.5.3.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 

4.punktu; 

1.5.3.4. parakstīti piedāvājuma dokumenti (Tehniskais un finanšu piedāvājumi);  

1.5.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumu − kopijas, katrai 

dokumenta kopijai jābūt izstrādātai un apliecinātai atbilstoši spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām:  

1.5.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot 

oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;  

1.5.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu 

“KOPIJA”;  

1.5.4.3. ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā 

norāda:  

1.5.4.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;  
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1.5.4.3.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata 

nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā 

atšifrējumu;  

1.5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu;  

1.5.4.3.4. apliecinājuma datumu.  

1.5.4.4. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma 

uzrakstā norāda:  

1.5.4.4.1. ar lielajiem burtiem rakstītu „KOPIJA PAREIZA”;  

1.5.4.4.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;  

1.5.4.4.3. personas kodu;  

1.5.4.4.4. apliecinājuma vietas nosaukumu;  

1.5.4.4.5. apliecinājuma datumu.  

1.5.5. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt 

iesniegti svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno pretendenta apliecināts 

tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka 

attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

 

2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 
 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

LPR/2011/04 

Iepirkuma 

priekšmets: 

Biroja tehnikas noma Latgales plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centra vajadzībām saskaņā ar 

tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikums) 

Nomas vieta: Latgales plānošanas reģions, biroja adrese: Saules iela 15, 

Daugavpils, Latvija 

Nomas laiks: Līdz 30.12.2011. 

 

Paredzamā 

līgumcena: 

Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai un 

LR Publisko iepirkumu likuma 8¹. pantam  
 

CPV kods: 30232100-5, 30213000-5 
 

2.1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma priekšmeta 

apjomu.  

2.2. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.  

2.3. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu:  

2.3.1. Piedāvājuma cena.  

2.3.1.1. Visas cenas piedāvājumā jānorāda LVL bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 

(divas) zīmes aiz komata. 

2.3.1.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā, saistītām ar 

darbinieku atalgojumu,  nodokļiem, nodevām, izdevumiem nepieciešamo atļauju 

iegūšanai no trešajām personām un citas ar  līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi 

saistītās izmaksas. 
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3. Atlases dokumenti  
3.1. Pretendenta apliecinājums par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv 

Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais 

nosacījums.  

3.2. Latvijā reģistrētajiem komersantiem – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

reģistrācijas apliecības kopija, bet ārvalstu komersantiem – kompetentas attiecīgās 

valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

3.3. Izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja 

pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), 

kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100 (viens simts lati); 

Komisija šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. 

 

4. Kvalifikācijas prasības 

4.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents pēdējo trīs gadu laikā, vai 

ja Pretendents ir nodibināts vēlāk, attiecīgajā darbības periodā, nodarbojas ar biroja 

tehnikas tirdzniecību un/vai nomu un apkalpošanu, norādot vismaz 3 pasūtītājus 

(juridiskās personas), kurām tika nodrošināta biroja tehniskas piegāde (ir pabeigti 

vismaz 3 līgumi), un to kontaktpersonas, ar kurām Pasūtītājs varētu sazināties, lai 

pārbaudītu sniegto informāciju. 

Pretendentam jāaizpilda apakš norādīta tabula un par katru līgumu jāpievieno 

atsauksmes kopija. 

 
 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Līguma Nr., 

datums, līguma 

darbības laiks 

 

 

 

Līguma cena 

Ls (bez PVN) 

Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis 

1    

2    

3    

n    

n+1    

 

 

4.2. Pretendenta rīcībā ir jābūt vismaz 1 speciālistam, kuram ir jābūt atbilstošai 

augstākai izglītībai un vismaz 3 (trīs) gadu praktiskai darba pieredzei datoru 

apkalpošanas jomā. Pretendentam jāaizpilda apakš norādītā tabula un 

piedāvājumam jāpievieno katra speciālista CV, izglītību apliecinošo dokumentu, 

sertifikātu utt. kopijas.  
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Nr.p.k. 

 
Vārds Uzvārds 

Izglītību un 

kvalifikāciju 

apliecinoši 

dokumenti   

Sniegto 

pakalpoju

mu 

saturs  

Pakalpojumu 

pasūtītājs vai 

darba devējs 

1.     

2.      

3. (n)     

n+1     

 

 

5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā termiņa, 

netiek vērtēti.  

5.2. Komisija:  

5.2.1. pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi 

atbilstoši Nolikuma 1.5.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums vai kāds 

no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, tajā skaitā pieteikums, pilnvara, 

aploksne, kurā ievietots piedāvājums, neatbilst Nolikuma 1.5.apakšpunkta 

prasībām, Komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības 

Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu;  

5.2.2. veic pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai attiecībā uz katru 

pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 

2.punktā noteiktais nosacījums un vai katra pretendenta kvalifikācija, par ko 

liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija, atbilst Nolikuma 

3.punktā noteiktajām prasībām;  

Pretendentu, attiecībā uz kuru tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta 

piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi, kā arī pretendentu, kura kvalifikācija 

neatbilst Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām, izslēdz no turpmākās dalības 

Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  

5.2.3. veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu. Ja 

piedāvājums neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām, pretendentu 

izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  

5.2.4. pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija 

konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, 

kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas;  

5.2.5. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

Nolikumā norādītajām prasībām un kura kopējā cena par Iepirkuma priekšmetu 

būs viszemākā. 

5.2.6. Ar uzvarētāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.  

5.2.7. Nomas maksa tiks maksāta par iepriekšējo mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no rēķina saņemšanas un tā abpusējas parakstīšanas. 
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1.pielikums „Pieteikuma forma” 

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/04 
(Uz pretendenta veidlapas) 

 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
(Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/04) 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā un saskaņā ar iepirkuma 

noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds) , apliecinu, ka Pretendents: 

 
- piesakās piedalīties Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā Nr.LPR/2011/04 (turpmāk – 

Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu;  

- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  

- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma noteikumus;  

- atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām;  

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas; 

- apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 

1. un 2.punktā noteiktais nosacījums. 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Datums  

Vieta  

Paraksts, zīmogs  

 
Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska 

persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona 
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2.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”  

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/04  

 

 

 

(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt sekojošās biroja tehniskas nomu atbilstoši publiskā 

iepirkuma „Biroja tehnikas noma Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 

centra vajadzībām” Nr. LPR/2011/04 prasībām: 

 
1. Printeris (kopskaitā 2 gab.) 

Prasība Rādītājs Pretendenta piedāvātais
2
 

Drukāšanas veids: Lāzera, monohromā  

Atmiņa (MB): 8 vai vairāk  

Papīra izmērs: A5; A6; B5; C5; DL; A4; 

EXECUTIVE; LEGAL; 

LETTER 

 

Drukāšanas ātrums: 16 vai lielāks  

Drukas izšķirtspēja: 600 x 600 dpi vai lielāks  

Savienojamība: USB 2.0  

Papīra padeves 

daudzums: 

150 lapas vai vairāk 
 

Izmērs (HxWxD cm): 20 x 35 x 23 vai mazāks  

Atbalstāmās 

operētājsistēmas: 

Mac OS X 10.3; Mac OS X 

10.4; Mac OS X v10.4.10; Mac 

OS X v10.4.9; Mac OS X 

v10.5; Windows 2000; 

Windows Server 2003; 

Windows XP Home Edition; 

Windows XP Pro X64; 

Windows XP Professional 

 

Svars: līdz 5 kg  

 

2. Multimediju projektors ar aprīkojumu (kopskaitā 1gab.) 

Prasība Rādītājs Pretendenta piedāvātais
2
 

Izšķirtspēja: VGA (640 x 480) līdz SXGA 

(1280 x 1024) vai lielāka 
 

Gaišums (ANSI): 2200 Alm vai lielāks  

Struktūra: DLP  

Projektora lampa: 4000 stundas vai vairāk  

Kontrasts: 2500:1 vai labāks  

Ekrāna attiecība: 16:9; 4:3  

Objektīvs: Manuālais ZOOM un FOKUSS  

Iekšējais savienotājs: Minimālās prasības: 1 x S-

VIDEO, 1 x Composite (RCA), 

1 x VGA (D-sub), 1 x VGA (D-

sub), 1 x RS-232 (9-pin D-sub) 
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Ārējais savienotājs: Minimālās prasībās: RGB out 

(1x D-Sub) 
 

Savietojamība ar 

datoru: 

VGA (640 x 480) līdz SXGA 

(1280 x 1024) 
 

Video signāla 

savietojamība: 

NTSC, PAL, SECAM 
 

Tālvadības pults: Jā  

Svars (kg): 2.5 kg vai mazāk  

Izmērs (HxWxD cm): 9x25.5x21.4 vai mazāks  

Ražotāja garantija: Ne mazāk kā 2 gadi  

Standarta 

komplektācijā 

iekļauts: 

Eiropas standartam atbilstošs 

barošanas vads. 

Lietotāja instrukcija, VGA vads, 

soma projektora transportēšanai 

 

 

3. Piezīmju dators ar papildus aprīkojumu (kopskaitā 1 gab.) 

Prasība Rādītājs Pretendenta piedāvātais
2
 

Procesors: 2 kodolu, takts frekvenci 1.86 

GHz, priekšējo kopni 1066 MHz 

vai labāks 

 

Operatīvā atmiņa: 2048 MB DDR2 (1x2048MB), 

līdz 8GB 

 

Cietais disks: 120 GB 1.8" SATA HDD 

iebūvēts ar aizsardzību pret 

triecieniem vai labāks 

 

Displejs: 12,1”, izšķirtspēja 1280x800 

WXGA vai līdzvērtīgs 

 

Minimālās prasības 

paplašināšanas 

portiem: 

1 x DC in; 1 x Docking 

connector for Port Replicator; 1 

x mikrofons; 1 x RJ-45; 2 x USB 

2.0; 1 x VGA; 1 x audio-out; 1 x 

RJ-11 

 

Karšu sloti: 1 x atmiņas kartes slots (2 in 1); 

ExpressCard 54, 1 x SIM 

 

Video: Iebūvēta 384 MB, DualView 

atbalstu vai labāka 

 

Skaņa: Iebūvēti 2 stereo skaļruņi; 

iebūvēts mikrofoni 

 

Tīkla karte: 10/100/1000 Mbit/s  

Minimālās prasības 

bezvadu 

komunikācijai: 

WLAN: 802.11 a/b/g/n mini-pci 

card; Bluetooth 2.0 vai 

ekvivalents
1 

 

Drošības sistēma: Kesington Lock Slot, 2 līmeņu 

BIOS un HDD paroles 

aizsardzība, Fingerprint Sensor 

vai līdzvērtīgs 

 

Akumulators: Lithium ion 6 cell, ar darba laiku 

6 h vai labāku 

 

Klaviatūra: 86 taustiņu ar Windows taustiņu, 

aizsardzību pret šķidrumu 

izliešanu 
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Pele: Touchpad ar kreiso un labo pogu 

un dublētām peles pogām; 

Digital Eraser Pen with tether 

and clip vai ekvivalents 

 

Svars: Līdz 1.7 kg  

Izmērs (HxWxD cm): 2.82x2.9x2.12 vai mazāks  

Papildus prasības: Iebūvēta VGA web kamera.  

Operētājsistēma: Windows 7 Business English vai 

ekvivalenta
1
, 32 bitu arhitektūra 

 

Ofisa programmatūra: Microsoft Office Small Business 

2007 Eng vai ekvivalenta
1 

 

Programmatūra: Programmatūra, kas nodrošina 

rezerves kopēšanu aizsargātā 

diska sadaļā un iespēju restaurēt 

nestartējot operētājsistēmu   

 

Lietojumprogrammas: Antivīrusu programmatūra, kas 

saderīga ar Windows 7 vai 

piedāvāto attiecīgo ekvivalento
1
 

operētājsistēmu ar datu un 

programmatūras atjaunināšanu 

no Interneta visam datortehnikas 

īres periodam: Kaspersky 

Antivirus vai ekvivalenta
1 

Programmatūras atjauninājumi 

no ražotāja vai ražotāja pārstāvja 

nodrošināta alternatīva 

atjauninājumu servera Latvijā; 

Atjauninājumu iznākšanas 

vidējais intervāls ne lielāks kā 

divas stundas. 

Vidējais atjauninājumu 

izlaišanas laiks īpaši bīstamu 

kaitīgo programmu gadījumā ne 

lielāks par vienu stundu. 

 

Programmatūras 

instalācijas prasības: 

Piegādes punktā datoram 

jānonāk pilnībā gatavam 

darbam, ar instalētu augstāk 

minēto programmatūru, 

nokonfigurētam, notestētam un 

funkcionējošam. 

 

Standarta 

komplektācijā 

iekļauts: 

Eiropas standartam atbilstošs 

barošanas vads. 

Datora komplektā ietilpstošā 

programmatūras pakete tiek 

komplektēta ar 1 instalācijas 

disku (Disk Kit) 

Datora komplektā jābūt visiem 

nepieciešamajiem datora 

komponenšu un programmatūras 

instalācijas diskiem. 
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Papildus 

komplektācija: 

Datoram komplektācijā jāiekļauj 

optiskā pele (3 pogu ar rullīti un 

USB spraudni), stereo austiņas 

ar mikrofonu (vads ne mazāk kā 

2.5 m) 4,5 mm diametrā vai 

ekvivalents. 

 

 

4. Piezīmju dators ar papildus aprīkojumu (kopskaitā 1 gab.) 

Prasība Rādītājs Pretendenta piedāvātais
2
 

Procesors: 2 kodolu, takts frekvenci 2.0 

GHz, priekšējo kopni 667 MHz 

vai labāks 

 

Operatīvā atmiņa: 1024 MB DDR2 (1x1024MB), 

līdz 4GB 

 

Cietais disks: 60 GB S-ATA (5400 rpm) 

iebūvēts ar aizsardzību pret 

triecieniem vai labāks 

 

Displejs: 12.1” TFT XGA izšķirtspēja 

1024 x 768 vai līdzvērtīgs 

 

Minimālās prasības 

paplašināšanas 

portiem: 

1 x DC in; 1 x Docking 

connector for Port Replicator; 1 

x mikrofons; 1 x RJ-45; 3 x USB 

2.0; 1 x VGA; 1 x audio-out; 1 x 

RJ-11 

 

Karšu sloti: 1 x atmiņas kartes slots (2 in 1); 

ExpressCard 54, 1 x SIM 

 

Video: Iebūvēta 128 MB, DualView 

atbalstu vai labāka 

 

Skaņa: Iebūvēti 2 stereo skaļruņi; 

iebūvēts mikrofoni 

 

Tīkla karte: 10/100 Mbit/s  

Minimālās prasības 

bezvadu 

komunikācijai: 

WLAN: 802.11 b/g; Bluetooth 

2.0; UMTS modems vai 

ekvivalents
1 

 

DVD iekārta: DVD+/- RW Dual layer vai vai 

ekvivalenta
1
 

 

Drošības sistēma: Kesington Lock Slot, 2 līmeņu 

BIOS un HDD paroles 

aizsardzība, Fingerprint Sensor 

vai līdzvērtīgs 

 

Akumulators: Lithium ion 6 cell, ar darba laiku 

7  h vai labāku 

 

Klaviatūra: 85 taustiņu ar Windows taustiņu, 

aizsardzību pret šķidrumu 

izliešanu 

 

Pele: Touchpad ar kreiso un labo pogu 

un vienu ritpogu; Digital Eraser 

Pen with tether and clip vai 

ekvivalents 

 

Svars: Līdz 2.2 kg  

Izmērs (HxWxD cm): 3.8x29.5x25 vai mazāks  

Papildus prasības: Iebūvēta VGA web kamera.  



 13 

Operētājsistēma: Windows XP Professional 

Tablet  

PC Edition vai ekvivalenta
1
, 32 

bitu arhitektūra 

 

 

Ofisa programmatūra: Microsoft Office Profesional 

2003 Eng vai ekvivalenta
1 

 

Programmatūra: Programmatūra, kas nodrošina 

rezerves kopēšanu aizsargātā 

diska sadaļā un iespēju restaurēt 

nestartējot operētājsistēmu   

 

Lietojumprogrammas: Antivīrusu programmatūra, kas 

saderīga ar Windows XP vai 

piedāvāto attiecīgo ekvivalento
1
 

operētājsistēmu ar datu un 

programmatūras atjaunināšanu 

no Interneta visam datortehnikas 

īres periodam: Kaspersky 

Antivirus vai ekvivalenta
1 

Programmatūras atjauninājumi 

no ražotāja vai ražotāja pārstāvja 

nodrošināta alternatīva 

atjauninājumu servera Latvijā; 

Atjauninājumu iznākšanas 

vidējais intervāls ne lielāks kā 

divas stundas. 

Vidējais atjauninājumu 

izlaišanas laiks īpaši bīstamu 

kaitīgo programmu gadījumā ne 

lielāks par vienu stundu. 

 

Programmatūras 

instalācijas prasības: 

Piegādes punktā datoram 

jānonāk pilnībā gatavam 

darbam, ar instalētu augstāk 

minēto programmatūru, 

nokonfigurētam, notestētam un 

funkcionējošam. 

 

Standarta 

komplektācijā 

iekļauts: 

Eiropas standartam atbilstošs 

barošanas vads. 

Datora komplektā ietilpstošā 

programmatūras pakete tiek 

komplektēta ar 1 instalācijas 

disku (Disk Kit) 

Datora komplektā jābūt visiem 

nepieciešamajiem datora 

komponenšu un programmatūras 

instalācijas diskiem. 

 

Papildus 

komplektācija: 

Datoram komplektācijā jāiekļauj 

optiskā pele (3 pogu ar rullīti un 

USB spraudni), stereo austiņas 

ar mikrofonu (vads ne mazāk kā 

2.5 m) 4,5 mm diametrā vai 

ekvivalents. 
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5. Datorkomplekts (kopskaitā 1 gab.) 

Prasība Rādītājs Pretendenta piedāvātais
2
 

Procesors: 2 kodolu, takts frekvenci 2.50 

GHz vai labāks 

 

Operatīvā atmiņa: 2048 MB DDR2 PC800 

(2x1024MB) 

 

Cietais disks: 160 GB SATA, 7200  rpm, vai 

lielāks 

 

DVD iekārta: DVD+-RW  

Video: 128 MB (izmantojot galveno 

atmiņu) vai lielāka 

 

Tīkla karte: 10/100/1000 Mbit/s  

Monitors: 22’’, atsauksmes laiks (MS) 5, 

ekrāna attiecība 16:9, 

izšķirtspēju ne mazāku kā 

1680x1050 vai ekvivalents
1 

 

Operētājsistēma: Windows XP Professional 32-bit 

Eng vai ekvivalenta
1
, 32 bitu 

arhitektūra 

 

Ofisa programmatūra: Microsoft Office Professional 

2003 Eng vai ekvivalenta
1 

 

Programmatūra: Programmatūra, kas nodrošina 

rezerves kopēšanu aizsargātā 

diska sadaļā un iespēju restaurēt 

nestartējot operētājsistēmu   

 

Lietojumprogrammas: Antivīrusu programmatūra, kas 

saderīga ar Windows XP 

Professional 32-bit Eng vai 

piedāvāto attiecīgo ekvivalento
1
 

operētājsistēmu ar datu un 

programmatūras atjaunināšanu 

no Interneta visam datortehnikas 

īres periodam: Kaspersky 

Antivirus vai ekvivalenta
1 

Programmatūras atjauninājumi 

no ražotāja vai ražotāja pārstāvja 

nodrošināta alternatīva 

atjauninājumu servera Latvijā; 

Atjauninājumu iznākšanas 

vidējais intervāls ne lielāks kā 

divas stundas. 

Vidējais atjauninājumu 

izlaišanas laiks īpaši bīstamu 

kaitīgo programmu gadījumā ne 

lielāks par vienu stundu. 

 

Programmatūras 

instalācijas prasības: 

Piegādes punktā datoram 

jānonāk pilnībā gatavam 

darbam, ar instalētu augstāk 

minēto programmatūru, 

nokonfigurētam, notestētam un 

funkcionējošam. 
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Standarta 

komplektācijā 

iekļauts: 

Eiropas standartam atbilstošs 

barošanas vads. 

Datora komplektā ietilpstošā 

programmatūras pakete tiek 

komplektēta ar 1 instalācijas 

disku (Disk Kit) 

Datora komplektā jābūt visiem 

nepieciešamajiem datora 

komponenšu un programmatūras 

instalācijas diskiem. 

 

Papildus 

komplektācija: 

Datoram komplektācijā jāiekļauj 

tastatūra un optiskā pele (3 pogu 

ar rullīti un PS/2 spraudni), 

stereo austiņas ar mikrofonu 

(vads ne mazāk kā 2.5 m) 

 

 

6. Piezīmju dators ar papildus aprīkojumu (kopskaitā 3 gab.) 

Prasība Rādītājs Pretendenta piedāvātais
2
 

Procesors: Intel Core i3-330UM, takts 

frekvenci 1.2 GHz, priekšējo 

kopni 1066 MHz vai labāks 

 

Operatīvā atmiņa: 2048 MB vai lielāku  

Cietais disks: 320 GB SATA (5400 rpm) vai 

labāks 

 

Displejs: 12.1” WXGA ar izšķirtspēja 

1366x768 vai līdzvērtīgs 

 

Minimālās prasības 

paplašināšanas 

portiem: 

1 x AC in; 1 x HDMI; 1 x 

mikrofons; 1 x RJ-45; 3 x USB 

2.0; 1 x VGA; 1 x audio-out; 5-

1Card Reader 

(SD,MMC,MS,MS-Pro,XD) 

 

Video: Iebūvēta  

Skaņa: Iebūvēti 2 stereo skaļruņi; 

iebūvēts mikrofons 

 

Tīkla karte: 10/100/1000 Mbit/s   

Minimālās prasības 

bezvadu 

komunikācijai: 

WLAN: 802.11 b/g/n; Bluetooth 

V2.1+EDR; vai ekvivalents
1  

 

DVD iekārta: DVD±RW/DVD±R9/DVD-

RAM  ar USB 2.0 spraudni vai 

ekvivalenta
1
 

 

Drošības sistēma: BIOS un HDD paroles 

aizsardzība; Kesington Lock 

Slot 

 

Akumulators: Lithium ion 6 cell 4400 mAh vai 

labāku 

 

Pele: Touchpad ar kreiso un labo pogu  

Svars: Līdz 1.6 kg  

Izmērs (HxWxD cm): 3.1x29.6x21 vai mazāks  

Papildus prasības: Iebūvēta web kamera 0.3 Mega 

Pixel vai labāka. 
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Operētājsistēma: Windows 7 Home Premium vai 

ekvivalenta
1
, 32 bitu arhitektūra 

 

Ofisa programmatūra: Microsoft Office 2007 Small 

Business Eng vai ekvivalenta
1 

 

Programmatūra: Programmatūra, kas nodrošina 

rezerves kopēšanu aizsargātā 

diska sadaļā un iespēju restaurēt 

nestartējot operētājsistēmu   

 

Lietojumprogrammas: Antivīrusu programmatūra, kas 

saderīga ar Windows 7 Home 

Premium vai piedāvāto attiecīgo 

ekvivalento
1
 operētājsistēmu ar 

datu un programmatūras 

atjaunināšanu no Interneta visam 

datortehnikas īres periodam: 

Kaspersky Antivirus vai 

ekvivalenta
1 

Programmatūras atjauninājumi 

no ražotāja vai ražotāja pārstāvja 

nodrošināta alternatīva 

atjauninājumu servera Latvijā; 

Atjauninājumu iznākšanas 

vidējais intervāls ne lielāks kā 

divas stundas. 

Vidējais atjauninājumu 

izlaišanas laiks īpaši bīstamu 

kaitīgo programmu gadījumā ne 

lielāks par vienu stundu. 

 

Programmatūras 

instalācijas prasības: 

Piegādes punktā datoram 

jānonāk pilnībā gatavam 

darbam, ar instalētu augstāk 

minēto programmatūru, 

nokonfigurētam, notestētam un 

funkcionējošam. 

 

Standarta 

komplektācijā 

iekļauts: 

Eiropas standartam atbilstošs 

barošanas vads. 

Datora komplektā ietilpstošā 

programmatūras pakete tiek 

komplektēta ar 1 instalācijas 

disku (Disk Kit) 

Datora komplektā jābūt visiem 

nepieciešamajiem datora 

komponenšu un programmatūras 

instalācijas diskiem. 

 

Papildus 

komplektācija: 

Datoram komplektācijā jāiekļauj 

optiskā pele (3 pogu ar rullīti un 

USB spraudni), stereo austiņas 

ar mikrofonu (vads ne mazāk kā 

2.5 m) 4,5 mm diametrā vai 

ekvivalents. 

 

 
1
 Par pieprasītajai programmatūrai ekvivalentu tiek uzskatīta programmatūra ar ekvivalentu 

funkcionalitāti, lietotāja saskarni, programmatūras saskarnēm (Application Programming 
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Interface, datņu formāti, ieraksti sistēmas reģistrā u.tml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī 

ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un 

lietošanas laikā. Lietotāja saskarne tiek uzskatīta par ekvivalentu, ja saskarnes elementi ir nevis 

latviešu, bet angļu valodā, un visos citos aspektos saskarne ir ekvivalenta. Funkcionalitāte tiek 

uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka, nekā pieprasītajai 

(tomēr ietver pieprasītās programmatūras funkcionalitāti pilnā apjomā). 
2 

Pretendentam jānorāda konkrēts modelis un ražotājfirma. Ja tas netiek norādīts, Pasūtītājs ir 

tiesīgs uzskatīt, ka prasība nav izpildīta. 
 

Biroja tehnikas nomas nosacījumi: 

 

Prasība Pretendenta piedāvātais 

 

Piegādātājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma 

noslēgšanas nodrošina visas nomātās biroja tehnikas 

piegādi un instalāciju, ieskaitot tehniskajā specifikācijā 

norādītās programmatūras instalāciju. 

 

 

Nepieciešamības gadījumā Piegādātājs nodrošina biroja 

tehnikas iespējamo remonta uzsākšanu 1 (vienas) 

stundas laikā no bojājuma pieteikšanas brīža. Bojājums 

tiek pieteikts pa tālruni, e- pastu vai faksu. 

 

Visi remonti un bojājumu novēršanas tiek veiktas 

bezmaksas. 

 

 

Ja konstatētā bojājuma novēršana nav iespējama uz 

vietas 30 minūšu laikā, pakalpojuma sniedzējs 

bezmaksas nodrošina bojātās iekārtas nomaiņu uz 

līdzvērtīgu līdz brīdim, kad bojājums tiks novērsts. 

 

 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  
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3.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”  

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/04 

(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt biroja tehniskas nomu atbilstoši publiskā iepirkuma 

„Biroja tehnikas noma Latgales reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vajadzībām” Nr. 

LPR/2011/04 par šādām cenām: 

 

Nr.p.k 

 

Biroja tehniskas nosaukums 

 

Cena LVL bez 

PVN 

par vienību 

mēnesī 

Vienību 

skaits 

Summa 

1. Printeris (tehniskā piedāvājuma pozīcija 

Nr.1) 

  

2 

 

2. Multimediju projektors ar aprīkojumu 

(tehniskā piedāvājuma pozīcija Nr.2) 

 
1 

 

3. Piezīmju dators ar papildus aprīkojumu 

(tehniskā piedāvājuma pozīcija Nr.3)  

 
1 

 

4. Piezīmju dators ar papildus aprīkojumu 

(tehniskā piedāvājuma pozīcija Nr.4) 

 
1 

 

5. Datorkomplekts 

(tehniskā piedāvājuma pozīcija Nr.5) 

 
1 

 

6. Piezīmju dators ar papildus aprīkojumu 

(tehniskā piedāvājuma pozīcija Nr.6) 

 
3 

 

Summa kopā bez PVN 
 

PVN (22%)  

Summa pavisam kopā ar PVN 
 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

 


