
 

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Par stacionārā datora un tā programmatūras, nepārtrauktā barošanas avota iegādi Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Vietējās rīcības grupas 
darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” aktivitātes „Vietējās rīcības grupas darbības 
nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

 

1. Atbalsta pretendents : Biedrība „SATEKA” 

2. Nodokļa maksātāja numurs: 40008115541 

3. Pasūtītāja adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads,  
LV-4401 

4. Pasūtītāja kontaktinformācija Valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne  

mob.t. +371 26330257 

e-pasts: daiga@sateka.lv    

5. Pasūtītais priekšmets: Stacionārais dators un tā programmatūra, 

nepārtrauktais barošanas avots, 1 komplekts  

6. Piegādes vieta: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads,  
LV-4401 

7. Piegādes laiks: 20.12.2019. 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 20.12.2019. 

9. Cenu veidošanās rādītāji: Summa (EUR) bez PVN  

21% PVN (EUR) 

Kopā (EUR) 
10. Piedāvājuma izvēles nosacījumi Zemākā cena 

 

11. Tehniskā specifikācijas prasības: 
 

 

Nosaukums Minimālās tehniskās prasības 

Stacionārais dators  

Procesors Četrkodolu 3.6 Ghz 

Atmiņa 8 GB DDR4-2666MHz vai labāka 

Cietais disks  
SSD Ne mazāks kā 256 Gb + 

HDD Ne mazāks kā 1Tb 

Optiskā iekārta Iebūvēta DVD+RW DL 

Tīkla karte Iebūvēta 10/100/1000 Mbit 

Videoadapteris Integrēts 

Korpuss Desktop 

Barošanas bloks Ar jaudu, pietiekošu, lai nodrošināt visu komponenšu 
stabilo darbību, ne mazāku kā 350W 

Integrēti porti mātes platē (bez 
papildus kartēm vai adapteriem) 

Vismaz 4xUSB 2.0,  

Vismaz 2xUSB 3.0,  

1xRJ-45,  

Sloti 1xPCI 

Korpuss Korpusa uzbūve, kura nodrošina iespēju izņemt/ mainīt/ 
papildināt iekšējās komponentes (PCIe kartes, Optiskās 
iekārtas; HDD). 

Svars 4,1-4,5 kg 

Garantijas laiks Vismaz 2 gadi no preces piegādes brīža 

Operētājsistēma Ne vecāka kā Windows 10 pro 64 bit vai labāka 

Atbilstība standartiem un 
normatīvajiem aktiem 

Atbilst MK 2013. gada  5.februāra noteikumiem Nr. 84 
„Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas 



ierobeZojumiem elektriskajas un elektroniskajds

iekdrtds", t6s jaun6kaj6 redakcij6.

Atbilst Europe CE standartam

Program mattira datoram
Ofisa Drosrammat[ra MS Office H&B Latvian (Words, Excel, PowerPoint)

Nepiirtrauktas baro5anas avots
Nominalais efekts 65OVA

Garantiia Vismaz 2 eadi no preces piegddes bnZa

Savienojamlba Pied6vdtajai iekdrtai jdnodroSina savstarpejo

akumulatoru aizvietoi amibu

12. I a pied5v6j uma ieklauts papildus aprikoj ums, to uzskaita;

13. Cend ieklauj piegddes izmaksas, datora konfigur65anas, programmattras uzstEdTsanas un

datu pdrkopE5anas no iepriek5Ejiem datoriem iznaksas;

14. Precei ir jebtrt atbilsto5ai ES prasib[m wr attiecr-gi sertific6tai. Atbilstibas sertifikdts

j dpievieno, piegadajot preci;

15. Predu piegdddtdjam ir vismaz viena gada darbibas pieredze jomd, ar kuru saistlts

iepirkums;

I 6. Piedavdjuma sagatavo5anas prasibas:

- informdcrja par piegdd6t6ju (uzlEmuma rekviz-rti);

- iepirkuma priekSmeta tehniskd specifik6cija, norddot marku un modeli;

- paredzamais llguma izpildes termig5;

- pied6vdjuma deriguma termiqS;

- pieddv6juma cena bez PVN, 21 % P\rN, kopd ar PVN;

- pieddvdjuma datums, sagatavot6ja vdrds, uzv6rds, amats, paraksts, kontaktinformdcija

(tElru4a numurs, elektronisk6 pasta adrese);

- pieddvdjums sagatavots datorrakstE, iekfaujot visu praslto informaciju.

17. P*edzamais liguma izpildes termi45: no 2019.gada.2l.novembra hdz 2019. gada

2O.decembrim (ieskaitot).

18. PiedEvfljums rraraksuts. iesken€ts jEiestrta elektroniski uz e-pastu sateka@sateka.lv
Iitdz 2019.gada 20.novembra plkst. 16.00. Piedilviiiuma oriiinflleksemplErs j6sflta uz

adresi : Abelu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-440 I ltdz 20 I 9 .gada 20.novembrim
(pasta zr-mogs).

2019.gada 07.novembtr.

Biedn-bas,,SATEKA" valdes D. Gargume

t*a
8r^- -($4iga,


