IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma priekšmets – 2 klēpjdatori.
1. Datortehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas
komponentes.
2. Datortehnika tiek piegādāta ar preinstalētu programmatūru.
3. Datortehnika atbilst šādai specifikācijai:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.

Klēpjdatora konfigurācija
vismaz 12”
vismaz 1 GB
vismaz 120 Gb
DVD+/-RW
802.11b/g
Intel Core 2 Duo T5200 vai labāks
10/100 vai labāka
Ne vairāk kā 2,4 kg
Klēpjdatora programmatūra
MS Windows XP Professional OEM
MS Office PRO 2003 OEM
Tildes Birojs 2005 OEM
Kaspersky Antivirus 7
Papildaprīkojums
Datorsoma
Ekrāns
Operatīvā atmiņa
Cietais disks
Disku iekārta
Bezvadu tīkla karte
Procesors
Tīkla karte
Svars

Par ekvivalentu šīs cenu aptaujas ietvaros tiek uzskatīta tāda programmatūra, kas ir ekvivalenta
prasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām, gan no lietotāja un
programmatiskā saskarnes viedokļa (API – Application Programming Interface, datņu formāti
utml.). Piedāvātā ekvivalentā programmatūra ir arī ekonomiski ekvivalenta attiecībā uz
izmaksām, kas var rasties programmatūras ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāti uzskata
par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai tā ir plašāka nekā pieprasītājai, vienlaikus
nodrošinot arī pieprasīto funkcionalitāti.
2. Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta.
Darbu veikšanas ilgums ir 5 darba dienas no līguma parakstīšanas datuma.
3. Piedāvājumu noformēšana.
Piedāvājumā jābūt norādītām visām vienībām, kas ir redzamas 1.punkta tabulā pēc iespējas
norādot izmaksas par vienību un kopumā.
4. Piedāvājuma cena un valūta.
Piedāvājumam jābūt izteiktam latos. Piedāvājuma cena jānorāda bez pievienotās vērtības
nodokļa.
5. Piedāvājuma derīguma termiņš.
Piedāvājumiem jābūt spēkā līdz 2007.gada 19. oktobrim, un uzvarējušajam pretendentiem līdz līguma noslēgšanai.

6. Apmaksas nosacījumi.
Maksājumi tiks veikti saskaņā ar līguma nosacījumiem.
7. Informācijas sniegšana.
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu adresējami informatīvajā paziņojumā norādītajai
kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

•

•

1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc informatīvā paziņojumā norādītā termiņa, netiks
vērtēti.
2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu
grozīt.
3. Iepirkuma pilnvarotā persona:
pārbaudīs piedāvājumu atbilstību pretendentiem noteiktajām prasībām un šo noteikumu
1.punktā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri
atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi
netiks vērtēti;
no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies vienu piedāvājumu ar viszemāko
cenu.
4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas mājas lapā www.aiknc.lv sadaļā
Iepirkumi pretendenti tiks informēti par pilnvarotās personas pieņemto lēmumu.

9. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu bez līguma noslēgšanas.
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja cenu
aptaujai nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā vai tā
pielikumos noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Iepirkuma komisijas pilnvarotā persona
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