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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Iepirkums Nr. RA2011/02 „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases
aprīkojuma iegāde” tiek veikts pamatojoties uz vienošanos par Eiropas Reģionālā attīstības
fonda projekta īstenošanu Nr. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028 „Rēzeknes
Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” starp Valsts
izglītības attīstības aģentūru un Rēzeknes Augstskolu. Projekts tiek realizēts darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.2.1.1. apakšaktivitātes
„Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes
uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar
funkcionāliem traucējumiem” ietvaros.
1.1. Pasūtītājs
Rēzeknes Augstskola
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese:

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne

PVN Reģ.Nr.

LV90000011588

Konta Nr. Bankā

LV25TREL9159183028000

Tālruņa Nr.

+371 64623709

Faksa Nr.

+371 64625901

e-pasta adrese

info@ru.lv

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs
RA 2011/02
1.3. Kontaktpersonas
Rēzeknes Augstskolas Iepirkumu komisijas vadītājs – Imants Plešners
Tālrunis:

+371 64628073

Fakss:

+371 64623709

e-pasta adrese: Imants.Plesners@ru.lv
Adrese:

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV4600

Rēzeknes Augstskolas projektu koordinators – Oskars Skredelis
Tālrunis:

+371 26520222

Fakss:

+371 64625901

e-pasta adrese: Oskars.Skredelis@ru.lv
Adrese:

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV4600

1.4. Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
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1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Iepirkumu komisiju, no vienas puses, un
ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu un
faksu. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma Nr. RA 2011/02 “Datortīklu un telekomunikāciju
apmācības klases aprīkojuma iegāde” komisijai.
Elektroniski nosūtītai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkuma
procedūru, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums). Šie
pieprasījumi iesniedzami Rēzeknes Augstskolā, 224.kab. Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne.
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Atklātam
konkursam Nr. RA 2011/ 02 “Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma
iegāde”.
1.5.4. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par atklāto
konkursu vai nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija to kopā ar uzdoto jautājumu
sniedz visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem, nenorādot jautājuma uzdevēju, ne vēlāk kā
6 (sešu) dienu laikā pirms nolikuma 1.7.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
1.5.5. Papildu informācija un iespējamās izmaiņas un papildinājumi nolikumā ieinteresētajam
Piegādātājam tiek nosūtīti uz kontaktadresi - faksa numuru un pasta adresi, kas norādīta,
saņemot vai rakstiski pieprasot izsūtīt nolikumu.
1.5.6. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju, ja Pasūtītājs tos izsūtījis uz
ieinteresētā Piegādātāja norādīto kontaktadresi.
1.6. Iespējas saņemt Nolikumu un iepazīties ar to
1.6.1. Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var
iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Rēzeknes Augstskolā, 224.kab.,
Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne vai elektroniski Rēzeknes Augstskolas mājas lapā www.ru.lv,
sadaļā „Iepirkumi”.
1.6.2. Nolikumu drukātā veidā var saņemt par maksu:
1.6.2.1. Samaksas veids – pārskaitījums
1.6.2.2. Rēzeknes Augstskolas rekvizīti:
Saņēmējs: Rēzeknes Augstskola
Reģ.Nr. 90000011588
Banka: Valsts Kase
Konta Nr. LV90TREL9150160000000
Norāde: Par konkursa Nr.RA2011/02 nolikuma
pavairošanu
1.6.2.3. Summa: LVL 14,00 (Četrpadsmit lati un 00 santīmi)

dokumentācijas

1.6.2.1. Ierodoties personīgi Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē 224.kabinetā
darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.
1.6.3. Pasūtītāja pārstāvis reģistrē visus ieinteresētos Piegādātājus, kas pieprasījuši un saņēmuši
Nolikumu drukātā veidā, norādot ieinteresētā Piegādātāja nosaukumu un kontaktadresi (pasta
adresi, tālruni, faksa numuru, e-pasta adresi).
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1.6.4. Iepirkuma komisija nolikumu nosūta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiska
pieprasījuma saņemšanas uz norādīto e-pasta adresi, ievērojot nosacījumu, ka rakstiskais
pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja ieinteresētais
Piegādātājs vēlas saņemt nolikumu drukātā veidā, tas jānorāda pieprasījumā.
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 ne vēlāk
kā līdz 2011.gada 26.aprīlim, plkst. 13.00.
1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.10. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz
personīgi vai nosūta to pa pastu Rēzeknes Augstskolai (adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne,
LV4601). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā nolikumā punktā norādītajā adresē līdz
minētajam termiņam.
1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:
1.7.3.1. Piedāvājums neatbilst nolikuma 1.10.1 un 1.10.2. punktā minētajām prasībām;
1.7.3.2. Piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas
numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, ko Pretendenta pārstāvis
apliecina ar savu parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2011.gada 26.aprīlī, plkst. 13.00 Rēzeknes
Augstskolā 115.kab. Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.
1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
1.8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Iepirkumu komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas
secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes
dalībnieka pieprasījuma Iepirkumu komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši
pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.
1.8.4. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.
1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš.
1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu
atvēršanas dienas.
1.9.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt
piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.
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1.10. Piedāvājuma noformējuma prasības.
1.10.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai
tml.) tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas
brīdim.
1.10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
1.10.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
1.10.2.2. Pasūtītāja nosaukumus un adrese;
1.10.2.3. Norāde „Piedāvājums atklātam konkursam Nr. RA 2011/02 “Datortīklu un
telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma iegāde””
1.10.2.4. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
1.10.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
1.10.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā
iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai
pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
1.10.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
1.10.6. Piedāvājumā jāietver:
1.10.6.1. Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā, kas sagatavots atbilstoši
2. pielikumā norādītajai formai;
1.10.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 3.5. punktam);
1.10.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums
(atbilstoši nolikuma 3.6. punktam un 4.pielikumam);
1.10.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums
(atbilstoši nolikuma 3.7. punktam un 6.pielikumam);
1.10.6.5. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus
piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona - pilnvaras
oriģināls;
1.10.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 3 (trīs) eksemplāros:
 1.eksemplārs – oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS,
 2.un 3.eksemplārs – kopijas ar norādi KOPIJA.
1.10.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti
atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām (turpmāk PIL).
1.10.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs
jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda
veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs
apzīmējums ar vārdiem.
1.10.10. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan katrai kopijai) jābūt:
- caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;
- uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu
lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga
nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona;
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- ar secīgi numurētām lapām;
- ar pievienotu satura rādītāju.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma
iegāde” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums).
2.1.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no sešām daļām:
1.daļa
Atbilstošais CPV kods: 32500000-8. Telekomunikāciju iekārtas un piederumi
2.daļa
Atbilstošais CPV kods: 32300000-6. Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla
ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra
3.daļa
Atbilstošais CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi.
4.daļa
Atbilstošais CPV kods: 32500000-8. Telekomunikāciju iekārtas un piederumi
5.daļa
Atbilstošais CPV kods: 48100000-9. Specializēta programmatūras pakotne.
6.daļa
Atbilstošais CPV kods: 32300000-6. Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla
ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.
2.2. Tehniskās specifikācijas.
Tehniskās specifikācijas - Nolikuma 1. pielikums.
2.3. Līguma izpildes laiks un vieta.
Līguma izpildes laiks – mēneša laikā no avansa maksājuma saņemšanas brīža.
Līguma izpildes vieta – Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknes Augstskolas Informācijas
Tehnoloģiju Centrs, Rēzeknē.
2.4. Piedāvājuma variantu iesniegšana.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu apjomu vai par kādu daļu/-ām atsevišķi.
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3. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā
3.1.1. Uz Pretendentu neattiecas PIL 39.panta 1.daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas kā Pretendenta
dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.
3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.2.2. Pretendentam ir licence vai apliecinājums no preču ražotāja preču piegādei, uzstādīšanai
un apkalpošanai.
3.2.3. 3.2.1., 3.2.2.punktos noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas kā Pretendenta
dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

3.3. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības
3.3.1. Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vidējais gada finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu
laikā pārsniedz Pretendenta piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda gada finanšu vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu.
3.3.2. Atbilstoši PIL 41. panta trešajai daļai Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju,
piemēram, apakšuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi
no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
3.4. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

3.4.1. Pretendentam jābūt vismaz šādai minimālajai pieredzei:
3.4.1.1. Pieredze iekārtu piegādes un apmācības jomā;
3.4.1.2. Pieredze servisa tehniķim darbā ar datortehnikas remontu un uzstādīšanu.
3.4.2. Atbilstoši PIL 42. panta trešajai daļai Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju,
piemēram, apakšuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi
no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
3.5. Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu
Pretendentu
Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punkta
prasībām, Pretendentam un apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, jāiesniedz
šādi pretendentu atlases dokumenti (3.5.1. – 3.5.4. punktā paredzētos dokumentus iesniedz gan
Pretendents, gan visi apakšuzņēmēji; pārējos dokumentus iesniedz attiecīgi Pretendents vai
apakšuzņēmējs, lai apliecinātu savu kompetenci vai atbilstību izvirzītajām prasībām):
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3.5.1. Apliecinājums, ka:
3.5.1.1. Kandidāts, Pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības
tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Kandidātu vai
Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā
noziedzīgā organizācijā;
3.5.1.2. Kandidāts vai Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā
uzturas nelikumīgi,
b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta
atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas;
3.5.1.3. Kandidāts vai Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda.
3.5.2. Kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka Kandidātam vai Pretendentam un
Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts
maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā (iesniedz tikai Pretendents, kuram
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības);
3.5.3. Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka
kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā
minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā
dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus(iesniedz tikai Pretendents, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības);
3.5.4. Izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai
kandidātam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai
(ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 100 latus (iesniedz tikai Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības);
3.5.5. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas
reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s), kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmēji ir reģistrēti
likumā noteiktajā kārtībā (apstiprināta kopija).
3.5.6. Dokuments, kas apliecina konkrēto preču piegādes tiesības (autorizēta dīlera apliecība,
licence vai dīlera līguma kopija).
3.5.7. Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vadītāja parakstīta (-s) izziņa(-s) par to finanšu
apgrozījumu pēdējo trīs gada laikā (oriģināls). Nepieciešamības gadījumā informācijas
precizēšanai Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt bilanci vai citus dokumentus, kas apliecina
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attiecīgo informāciju. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – jāiesniedz izziņa par gada finanšu
vidējo apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta
prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.
3.5.8. Pretendenta piegādāto līdzīgu preču saraksts, norādot preču piegādes apjomu un summu,
piegādes saņēmēja nosaukumu, piegādes izpildes laiku, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru. Piegāžu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (3.
pielikums).
3.5.9. Vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no piegāžu saņēmējiem, kas apliecina Pretendenta
atbilstību.
3.5.10. Preces kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kā arī par preces piegādes
kvalitātes kontroli atbildīgo personu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.
3.5.11. Pretendents var iesniegt citus 3.5. punktā neminētus dokumentus, kas apliecina viņa
kvalifikāciju un spēju izpildīt pasūtījumu, proti, viņa atbilstību Nolikuma 3.1. – 3.5. punktā
izvirzītajām prasībām.
3.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam
3.6.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma 1. pielikumā norādītajai
Tehniskajai specifikācijai.
3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas
parakstītam.
3.6.3. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma
formai (4. pielikums).
3.7. Prasības Finanšu piedāvājumam
3.7.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 6. pielikumā norādītajai formai.
3.7.2. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
3.7.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā
noteikto preču piegādi saistītās izmaksas, nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, kā arī visas ar to
netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.).
4. APAKŠUZŅĒMĒJI
4.1. Līguma izpildē Pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus.
4.2. Ja līguma izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, papildus nolikuma attiecīgajos punktos
norādītājam ir jāiesniedz:
4.2.1. Apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda
apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un
piedalīšanos līguma izpildē;
4.2.2. Informācija par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu procentos (%) realizēs
apakšuzņēmējs.
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5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
5.1. Vērtēšana
5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas
nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām – nolikuma 3.1. – 3.4. punkts), tehnisko
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma
izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu)
iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā
posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma
1.10. punktā norādītajām prasībām.
2. posms – Pretendentu atlase
Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases
dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 3.1. – 3.4. punktā norādītajām prasībām.
3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic katrai iepirkuma priekšmeta
daļai atsevišķi. Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma
3.6. punktā un nolikuma 1. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām.
4. posms – Piedāvājuma izvēle
Piedāvājumu izvēli iepirkuma komisija veic katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās
(nolikuma 5.2. punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”);
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 5.3. punkts
„Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);
Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums,
salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu,
atzīst par uzvarētāju konkursā.
5.1.3. Gadījumā, ja:
- piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai
- pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju
vai
- piedāvājums neatbilst kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai
- pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai vai
- piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu,
iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no
turpmākās dalības atklātā konkursā.
5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana
5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās
kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā).
5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo.
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5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma
komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.
5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā
noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.
5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
5.3.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,
iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu
likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.
5.3.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka
Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt
tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to
neizskata.
6. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO
LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Lēmuma pieņemšana.
Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma
līgumu slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6.2. Lēmuma publicēšana
Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā
ar PIL 32.panta 2.daļu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.
6.3. Pretendentu informēšana
6.3.1. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma
noslēgšanu, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma
slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai nosūtīts paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem.
6.4. Iepirkuma līguma slēgšana
6.4.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, atbilstoši PIL 67.panta 4., 5.daļai, slēdz ne
agrāk kā 11. (vienpadsmitajā) dienā pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras
rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta lapā un ne vēlāk par piedāvājuma
derīguma termiņa beigām.
6.4.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju iepirkuma
komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar
viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis
piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem
lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkumu komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.
7.2. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro
informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā
informācija pēc būtības).
7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,
publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
7.4. Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma
ievietošanas internetā un publicēšanas, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās
specifikācijas vai citas prasības, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam,
kas tiek ievietots internetā un publicēts likumā noteiktajā kārtībā.
7.5. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai
pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.
7.6. Iepirkumu komisijai ir tiesības lemt par konkursa termiņa pagarinājumu.
7.7. Iepirkumu komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma
sniegt papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu.
7.8. Iepirkumu komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma
par atklāta konkursa nolikumā, kā arī citos iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām
prasībām saņemšanas sniegt rakstveida atbildi uz šo iesniegumu vai novērst norādītos
pārkāpumus, ja iesniegums laikus iesniegts pasūtītājam.
7.9. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību
nolikuma prasībām.
7.10. Iepirkumu komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa
rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā
minētos nosacījumus.
8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt
Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma
7.7. punktā norādītajam termiņā.
8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt
papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
8.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma
komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt
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dalību iepirkuma procedūrā.
8.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka
piedāvājums saņemts.
8.6. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
8.7. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā iekļautajām
prasībām Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.
9. IEPIRKUMA LĪGUMS
9.1. Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 7. pielikumā
pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
9.2. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta
iepirkuma līgumu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma,
kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
9.3. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem
jāizsaka laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam
termiņā. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.
9.4. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz konkursa nolikumu un konkursa
uzvarētāja piedāvājumu.
9.5. Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls
(nepietiekams finansējums u.c.).
9.6. Ja konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja
vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt
iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais ar viszemāko cenu.
10. PIELIKUMU SARAKSTS
Šim nolikumam ir pievienoti 8 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums. Tehniskā specifikācija
2. pielikums. Pretendenta apliecinājuma forma
3. pielikums. Atsauksmju forma par pretendenta īstenotajiem projektiem
4. pielikums. Tehniskā piedāvājuma forma
5. pielikums. CV forma piedāvātajam personālam
6. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma
7. pielikums. Līguma projekts (ar līguma pielikumiem)
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1.pielikums
Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma iegāde tehniskā specifikācija
1.daļa
Nr.

Minimālās tehniskās prasības

Nosaukums

Skaits

Tīkla aparatūras komplekts CCNA Discovery and CCNA Exploration Premium POD
Visām precēm jābūt sertificētām izmantošanai Cisco Network Academy mācību kursos, kuri ir iekļauti Rēzeknes
Augstskolas studiju programmās.
CISCO2801,
3
CAB-SS-V35MT,
3
1.
Maršrutētāji un aksesuāri
CAB-SS-V35FC,
3
HWIC-2A/S=
3
3
2.
Komutatori
WS-C2960-24TT-L
Papildus aprīkojums un materiāli

3.

19'' skapja 42U vaļēja
statne.

4.

Maršrutētājs
Garantijas nosacījumi

Komplektācijā ietilpst:
 8x220V 19" elektrības panelis ar slēdzi,
 stiprinājuma skrūves M6 20 gab,
 plaukts,
 rullīšu balsti 4x.
WRT150N cits saskaņā ar Cisco Network Academy
prasībām.

4

6

3 gadu garantija, ar ierašanos pie klienta (on-site)

2.daļa
Nr.

Minimālās tehniskās prasības

Nosaukums

Skaits

Video novērošanas sistēmas ierīkošana
1.

Stacionārās IP
videokameras

D-LINK DCS-2121(vai ekvivalents)

2.

Video ierakstu serveris

D-LINK DNS-722-4(vai ekvivalents)
1.
2.

3.

4.

3.

Papildinformācija

5.

6.

7.
8.

Pretendents sniedz kvalitatīvus videonovērošanas sistēmas
piegādes, uzstādīšanas un apkalpošanas pakalpojumus;
Pretendents ar videonovērošanas sistēmu aprīko 5 (piecas)
telpas. Šī punkta izpratnē Pretendents var pieprasīt no Pasūtītāja
telpu, kurās paredzēta videonovērošanas sistēmas uzstādīšana,
plānojumu, kas vajadzības gadījumā var mainīties.
Pretendents nodrošina darbu izpildi noteiktajos termiņos:
videonovērošanas sistēmu uzstādīšanas, to lietošanas instrukcijas
izstrādes un personāla apmācības.
Videonovērošanas sistēmai jābūt aprīkotai ar iespēju tiešsaistē
pieslēgties novērojamajai telpai.
Videonovērošanas sistēmai ir jābūt neuzkrītošai, viegli
pārvietojamai un nepieciešamības gadījumā demontējama ar
Pasūtītāja spēkiem;
Katrā grupu darba telpā uzstādītajai videonovērošanas sistēmai
jāspēj detalizēti un kvalitatīvi fiksēt visu telpā notiekošo, lai
visas darbības un personas ir iespējams identificēt:

attēlam jābūt krāsainam

attēla kvalitātei jābūt pietiekamai, lai varētu izšķirt cilvēku
sejas;
Videonovērošanas sistēmai jābūt aprīkotai ar ieraksta
saglabāšanas funkciju vismaz 320 stundas.
Pretendentam jānodrošina uzstādīto videonovērošanas sistēmu
apkalpošana atbilstoši ekspluatācijas un garantijas nosacījumiem
3 gadu laikā;

5
1
1
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Pretendentam jāveic personāla apmācība videonovērošanas
sistēmas lietošanai;
10. Videonovērošanas sistēmai jābūt jaunai, sertificētai, oriģinālai
un domātai detalizētai un kvalitatīvai videonovērošanas
veikšanai telpās un uz visām tās komponentēm jāattiecas
ražotāja garantija.
9.

3.daļa
Nr.

Nosaukums

Minimālās tehniskās prasības

Dators
1.

Skaits

26
Centrālais procesors

Pamatplate
Operatīvā atmiņa

4 kodolu ar Passmark CPU Mark reitingu ne mazāku par
4500 (pēc www.cpubenchmark.net)
Integrēta audio, video karte;
4 atminas sloti;
ar iespēju paplašināt līdz 16 GB;
2X PCI sloti; 2 X PCI Express x16 slots
SATA RAID 0, 1, 5, 10 atbalsts
Vismaz 2 moduli pa 4 GB 1333Mhz

Tīkla adapteris

Ne mazāk kā 512MB atmiņa, DirectX® 10.1, Shader Model
4.0 OpenGL® 3.2, Windows 7 Ready atbalstu neizmantojot
sistēmas atmiņu. Dzesēšanas sistēma - radiators bez
ventilatora (pasīva)
PCI Express
VGA un DVI izejas
Integrēts 10/100/1000 Ethernet,

Cietais disks

Vismaz 3 x 750 Gb, 7200 rpm, SATA, 32Mb kešatmiņa

Optiskā iekārta

DVD+/-RW, Dual Layer

Grafiskais adapteris

Manipulators

Savienojuma porti

Korpuss

Barosanas bloks
Klaviatūra
Garantijas nosacījumi
Kvalitātes prasības

Prasība galda datoram

Bojājumu vai tehnisko
kļūmju novēršana:

2 taustiņu optiskā lāzera pele ar rullīti Logitech(vai
ekvivalents),
antistatisks optiskas datorpeles paliktnis, līmējamais pie
galda;
Vismaz 6 x USB v.2.0; PS/2 pelei; PS/2 klaviatūrai,
DisplayPort, 7.1 Audio, HDMI, SPDiF
metāla korpuss;
bez instrumentu atvēršanas un komponenšu nomaiņas
iespēja;
2 USB porti datora korpusa priekšējā panelī;
220V barošana, Eiropas standartam atbilstošs kontakts;
Papildus 12 cm ventilators(-i) disku sistēmas dzēšanai.
Vismaz 750 W barošanas bloks ar aktīvu PFC, pamatplates
spraudnis 20+4pin, ar termo sensoru, ar VGA barošanas
spraudniem 2 x 6pin,2 x 8(6+2)pin;
LAT/RUS (QWERTY burtu izvietojumu) PS/2 vai USB
Logitech(vai ekvivalents),
4 gadu garantija visām komponentēm, ar ierašanos pie
klienta (on-site), bez aizlieguma atvērt korpusu garantijas
perioda laikā
Ražots ISO 9001:2000 sertificētā ražotnē.
Europe CE sertificēts.
Piedāvātā datora modelis ir iekļauts interneta vietnes
http://www.epeat.net. vismaz zelta (GOLD)līmenī –
pievienot apstiprinošu izdruku. Var tikt izmantoti arī citi
atbilstības pierādījumi, norādot atsevišķi dokumentu, kas
apliecina atbilstību katrai prasībai, kas ir izvirzīta
http://www.epeat.net zelta (GOLD) līmeņa sasniegšanai.
- ierašanās laiks pie pasūtītāja pēc paziņojuma par
preces bojājumu vai kļūmi preces darbībā ne ilgāk
par 120 minūtes pēc paziņojuma saņemšanas;
- bojājuma vai tehniskās kļūmes novēršanu veic
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sertificēts speciālists;
Nodrošināta lietotāja instrukcija 2 drukātos eksemplāros un
elektroniskā formātā latviešu un/vai angļu valodā.
Programmatūra
Nr.

Office Professional Plus 2010 vai ekvivalents.
Minimālās tehniskās prasības

Nosaukums

Monitors
1.

26
Skaits

37

Displeja veids

LED

Displeja izmērs

24”

Savienojuma porti / kabeļi

Analog RGB ieeja
Digital DVI ieeja

Maksimālā izšķirtspēja

1920x1080

Displeja reakcijas ātrums

2 ms

Kontrasta koeficients

1 000:1

Spilgtums

250 cd/m2

Skata leņķis
(Horizontālais/
Vertikālais)
Atbilstība standartiem

Prasība monitoram

170O /160 O
Ražots ISO 9001:2000 sertificētā ražotnē.
Europe CE sertificēts.
Piedāvātā monitora modelis ir iekļauts interneta vietnes
http://www.epeat.net. vismaz zelta (GOLD) līmenī –
pievienot apstiprinošu izdruku. Var tikt izmantoti arī citi
atbilstības pierādījumi, norādot atsevišķi dokumentu, kas
apliecina atbilstību katrai prasībai, kas ir izvirzīta
http://www.epeat.net zelta (GOLD)līmeņa sasniegšanai.

Barošanas bloks

Iebūvēts

Garantijas nosacījumi

4 gadu garantija, ar ierašanos pie klienta (on-site)

Piezīme
Piedāvājumā norādīt konkrētu iekārtas modeli un iekārtas parametrus.
Nr.

Nosaukums

Minimālās tehniskās prasības

1

Dators
1.

Skaits

Centrālais procesors

Pamatplate
Operatīvā atmiņa

4 kodolu ar Passmark CPU Mark reitingu ne mazāku par
4500 (pēc www.cpubenchmark.net)
Integrēta audio, video karte;
4 atminas sloti;
ar iespēju paplašināt līdz 16 GB;
2X PCI sloti; 2 X PCI Express x16 slots
SATA RAID 0, 1, 5, 10 atbalsts
Vismaz 2 moduli pa 4 GB 1333Mhz

Tīkla adapteris

GeForce GTX470 (konkrēts modelis ir nepieciešams lai
nodrošinātu savietojamību ar Adobe Creative Suite 5 Master
Collection saskaņā ar
http://www.adobe.com/products/premiere/systemreqs/)
Integrēts 10/100/1000 Ethernet,

Cietais disks

2 x 1 Tb, 7200 rpm, SATA, 32Mb kešatmiņa

Optiskā iekārta

DVD+/-RW, Dual Layer

Manipulators

2 taustiņu optiskā lāzera pele ar rullīti Logitech(vai
ekvivalents),
antistatisks optiskas datorpeles paliktnis, līmējamais pie

Grafiskais adapteris
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galda;
Savienojuma porti

Korpuss

Barosanas bloks
Klaviatūra
Garantijas nosacījumi
Kvalitātes prasības

Prasība galda datoram

Bojājumu vai tehnisko
kļūmju novēršana:

2.

Programmatūra

Nr.

Vismaz 6 x USB v.2.0; PS/2 pelei; PS/2 klaviatūrai,
DisplayPort, 7.1 Audio, HDMI, SPDiF
metāla korpuss;
bez instrumentu atvēršanas un komponenšu nomaiņas
iespēja;
2 USB porti datora korpusa priekšējā panelī;
220V barošana, Eiropas standartam atbilstošs kontakts;
Papildus 12 cm ventilators(-i) disku sistēmas dzēšanai.
Vismaz 750 W barošanas bloks ar aktīvu PFC, pamatplates
spraudnis 20+4pin, ar termo sensoru, ar VGA barošanas
spraudņiem 2 x 6pin,2 x 8(6+2)pin;
LAT/RUS (QWERTY burtu izvietojumu) PS/2 vai USB
Logitech(vai ekvivalents),
4 gadu garantija visām komponentēm, ar ierašanos pie
klienta (on-site), bez aizlieguma atvērt korpusu garantijas
perioda laikā
Ražots ISO 9001:2000 sertificētā ražotnē.
Europe CE sertificēts.
Piedāvātā datora modelis ir iekļauts interneta vietnes
http://www.epeat.net. vismaz zelta (GOLD)līmenī –
pievienot apstiprinošu izdruku. Var tikt izmantoti arī citi
atbilstības pierādījumi, norādot atsevišķi dokumentu, kas
apliecina atbilstību katrai prasībai, kas ir izvirzīta
http://www.epeat.net zelta (GOLD) līmeņa sasniegšanai.
- ierašanās laiks pie pasūtītāja pēc paziņojuma par
preces bojājumu vai kļūmi preces darbībā ne ilgāk
par 120 minūtes pēc paziņojuma saņemšanas;
- bojājuma vai tehniskās kļūmes novēršanu veic
sertificēts speciālists;
Nodrošināta lietotāja instrukcija 2 drukātos eksemplāros un
elektroniskā formātā latviešu un/vai angļu valodā.

Office Professional Plus 2010 vai ekvivalents.
Adobe Creative Suite 5 Master Collection vai
ekvivalents.
Minimālās tehniskās prasības

Nosaukums

Monitors
1.

S-IPS TFT

Displeja izmērs

24”

Savienojuma porti / kabeļi

Analog RGB ieeja
Digital DVI ieeja

Maksimālā izšķirtspēja

1920x1200

Displeja reakcijas ātrums

6 ms

Kontrasta koeficients

1 000:1

Spilgtums

400 cd/m2

Prasība monitoram

1

Skaits

1

Displeja veids

Skata leņķis (Horizontālais/
Vertikālais)
Atbilstība standartiem

1

1780 /1780
Ražots ISO 9001:2000 sertificētā ražotnē.
Europe CE sertificēts.
Piedāvātā monitora modelis ir iekļauts interneta vietnes
http://www.epeat.net. vismaz sudraba (SILVER) līmenī –
pievienot apstiprinošu izdruku. Var tikt izmantoti arī citi
atbilstības pierādījumi, norādot atsevišķi dokumentu, kas
apliecina atbilstību katrai prasībai, kas ir izvirzīta
http://www.epeat.net sudraba (SILVER)līmeņa sasniegšanai.
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Garantijas nosacījumi

4 gadu garantija, ar ierašanos pie klienta (on-site)

4.daļa
Bezvadu datu tīkla kontroliera HiPath Wireless C2400 atbalsta un komponentu piegāde saskaņā ar pielikumā
doto specifikāciju:
Tehniskais atbalsts
Tehniskais atbalsts gada laikā no līguma noslēgšanas datuma ar esošās uzstādītas bāzes programmatūras
jauninājumu līdz V7 vai jaunākai sekojošiem produktiem:
Produkta nosaukums
HiPath Wireless C2400 Controller v5
C2400 V5.0 BASE SW - Campus License (ieskaitot Licences uz maksimālo piekļuves punktu
skaitu paplašināšanu līdz 100 gab.)
HiPath Wireless HWCS V5 Regulatory Domain Activation Key - ROW

Daudzums
1
1
1

Tehniskajā atbalstā ir jāiekļauj:
1. rezerves daļu atbalsts ar nosūtīšanu no rūpnīcas nākamajā darbā dienā (Spare Parts shipment NBD);
2. vietēja speciālista telefona atbalsts 5x8;
3. piekļuve bezvadu kontroliera un piekļuves punktu programmatūras jauninājumiem servisa atbalsta līguma
darbības laikā.
Aparatūra
Produkta nosaukums
Bezvadu datu tīkla piekļuves punkts AP3620: Dual Radio 802.11a/b/g/n 3x3
MIMO indoor AP with external dual-band antenas.

Produkta kods

Daudzums

WS-AP3620

12

Pakalpojumi
Bezvadu datu tīkla kontroliera programmatūras jauninājuma instalācija un konfigurēšana.
Papildus pretendenta atlases dokumenti :

Pretendenta iesniegts apliecinājums, ka preces tiks piegādātas jaunas, nelietotas, nebojātā ražotāja
iepakojumā.

Ražotāja rakstisks apliecinājums, ka Pretendentam ir visa nepieciešamā kompetence, kvalifikācija un
pieredze, lai piegādātu, uzstādītu un apkalpotu piedāvāto bezvadu tīkla risinājumu.

Ražotāja rakstisks apliecinājums, ka risinājums (iekārtas un programmatūra) būs pilnībā savietojams ar
darbojošos Rēzeknes Augstskolas Siemens HiPath Wireless bezvadu tīkla risinājumu.

Pretendenta iesniegts apliecinājums par darbības sfēru un pieredzi Siemens HiPath Wireless iekārtu
apkalpošanā (norādīt konkrētus iekārtu modeļus).

Pretendenta apstiprinātas, vismaz 3 pozitīvas rekomendācijas vēstules par Siemens HiPath Wireless
risinājumu ieviešanu un ekspluatāciju.

Pretendenta iesniegts apliecinājums ar apstiprinātu sertifikāta kopiju par vismaz 1 (vienu) pieejamo
Siemens HiPath Wireless apmācītu inženieri;

Pretendenta iesniegts apliecinājums ar apstiprinātu sertifikāta kopiju par vismaz 1 (vienu) pieejamo
Enterasys Systems Engineer (ESE) apmācītu inženieri;

Pretendenta iesniegts apliecinājums par tehniskā atbalsta nodrošinājumu iekārtu risinājuma saslēgšanai,
norādot konkrētu tehnisko speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju risinājuma paplašināšanai.
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5.daļa
Nr.

Nosaukums
Programmatūras Matlab+Simulink klases
licence (Programmatūra tiek izmantota mācību
kursos, kuri ir iekļauti Rēzeknes Augstskolas
studiju programmās.)

1.

Minimālās tehniskās prasības

Skaits

Licences veids: CLASSROOM LICENSE

30

6.daļa
Nr.
1.

Minimālās tehniskās prasības

Nosaukums

Skaits
1

Digitālā spoguļkamera ar objektīvu
Megapikseļu skaits: 21.1
Foto pikseļu skaits (pix.): 5616x3744
Savietojamie objektīvi: Canon EF (Nepieciešams lai nodrošinātu
savietojamību ar esošu Canon tehniku) vai ekvivalents
Objektīvs komplektā: EF 24-105mm f/4L IS
Dioptriskā korekcija: -3 / +1
Autofokusēšanas sistēma: 9 autofokusa punkti + 6 autofokusa
palīgpunkti
Fokusēšanas režīmi: Auto, rokas
Auto fokusa darbības diapazons: EV -0,5-18 (pie 20°C un ISO 100)
Slēģu aizture: 30 - 1/8000 sek.
Fotografēšanas ātrums: 3.9 kadri/s (līdz 78 formāta JPEG)
LCD displejs (cm.): 7.62
Jūtīgums (ISO): 100-6400 (paplašināšana no 50 līdz 25 600)
Kameras režīmi Auto, rokas
Failu formāts: JPEG, RAW, RAW + JPEG, MOV (video: H.264,
audio: Linear PCM)
Atmiņas kartes tips: CompactFlash Type I / II
Baterijas tips: Litija
Garantija (mēn.): 24
Atmiņas karte: 32GB 400X Extreme Compact Flash Card 60MB/s
Zibspuldzes režīms
Normāls
Manuāla
Daudzkārtīga

2.

Zibspuldze

Zibspuldzes funkcijas
FE fiksācija
Zibspuldzes ekspozīcijas
kompensācija
Bezvadu
Raidītājs
Sekotājs
Enerģijas avots
Iebūvēta baterija
Drošība
Putekļu un ūdens izturība
Stiprinājuma pamatmateriāls
Garantija (mēn.):

E-TTLII/E-TTL/TTL
Zibspuldzes izvade: 1/1-1/128
Solis: 1/3 soļa
Zibspuldzes izvade:1/4-1/128
Frekvence: 1-199Hz
Jā
Jā
1
Jā
Jā
4 x izmēra-AA baterijas
Jā
Metāls
24
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3.

Ciparu kamera

Video sistēma

HDV 1080i / DVCAM / DV

Palielinājums
optiskais/digitālais

20

Audio sistēma

microphone, 3.5 mm mini-jack output, Female 2-channel 3pin XLR audio input, 2.5mm LANC mini-jack socket

LCD displejs (cm.)

8.12

Fokusēšana

Auto, rokas

Stabilizators

+

Atmiņas kartes tips

Compact Flash with hard drive, Memory Stick Duo / PRO
Duo / PRO-HG Duo

Video (Ieeja / Izeja)

-/+

S-Video (Ieeja / Izeja) -/+
Analoga ieeja

+

AV

+

Standarta
komplektācija

Strāvas pārveidotājs, lithium-ion Baterija, AV Multi kabelis,
AV komponents kabelis, Aksesuāru fiksācijas kits, infra-red
Tālvadības kontrole, monauralais mikrofons

Garantija (mēn.): 24
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2.pielikums
PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
Atklāta konkursa „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma
iegāde”(iepirkuma identifikācijas nr. RA 2011/02) vajadzībām pretendents apliecina, ka :
1. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta minētie kandidātu un
pretendentu izslēgšanas noteikumi.
2. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo triju gadu laikā pārsniedz šajā
konkursā iesniegtā piedāvājuma summu. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa
par apgrozījumu nostrādātājā periodā.
3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Pretendents –
Uzņēmums
Vārds, Uzvārds
Amats
Paraksts

Datums
Vieta
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3.pielikums
Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts

Saņēmējs

Valsts

Sniegto
pakalpojumu
veids

PakalPakalPretendenta
pojumu pojumu
daļa kopējā
apjoms sniegšanas pakalpojumu
laiks
apjomā

Iesaistīto
darbinieku
skaits

Sniegto
pakalpojumu
apraksts
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4.pielikums
Tehniskais piedāvājums
1.

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums

2.

Rekvizīti

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds
Adrese

Tālr. / Fax
e-pasta adrese

3.

PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam piegādāt šādas preces saskaņā ar atklāta konkursa „Datortīklu un
telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma iegāde”(iepirkuma identifikācijas nr. RA
2011/02) nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem:
Mūsu piedāvājums ir:
Daļa
1.

2.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds,
amats
Paraksts

Datums

Tehniskie parametri
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5.pielikums
Atklātam konkursam
„Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma iegāde”
ID Nr. RA 2011/02

Iesaistīto speciālistu darba pieredzes apraksts
CURRICULUM VITAE
1. Uzvārds
2. Vārds
3. Dzimšanas dati:
4. Izglītība:
Izglītības iestāde
Datums: no / līdz
Iegūtais grāds vai
diploms
izglītības iestāde
Datums: no / līdz
Iegūtais grāds vai
diploms
Izglītības iestāde
Datums: no / līdz
Iegūtais grāds vai
diploms
5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 līdz 5 )
Valoda

6. Datorprasme:
7. Citas iemaņas:
8.Darba pieredze:

Lasītprasme

Runātprasme

Rakstītprasme
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Nosaukums:

Adrese:
Datums:
no/līdz
Amats:
Darba
apraksts:
Nosaukums:

Adrese:

Datums:
no/līdz
Amats:

Darba
apraksts:

9. Sertifikāti:

Personas paraksts
Datums
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6.pielikums

Finanšu piedāvājums

Pakalpojuma izmaksu pozīcijas latos (LVL)
Preces

Vienības
nosaukums
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.

Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)
Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN)

________________________ (amats, vārds, uzvārds)

__/___/_____

Vienības
cena
(bez PVN)

Vienību
skaits

Kopā
(bez PVN)
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7.pielikums
Projekts
LĪGUMS Nr. <līguma numurs>
Rēzekne
<gads> <datums> <mēnesis>
Rēzeknes Augstskola, Reģ.Nr. 90000011588, tā pilnvarotās personas – rektora Edmunda
Teirumnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas Satversmi, turpmāk šā
līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un
<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas
amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>,
turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz
Rēzeknes Augstskolas rīkotā atklātā konkursa „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības
klases aprīkojuma iegāde”, id. Nr. RA 2011/02, turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss,
rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajām specifikācijām
(1. pielikums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Konkursā (2. pielikums),
turpmāk šī līguma tekstā saukts Piedāvājums, veic datortīklu un telekomunikāciju
apmācības klases aprīkojuma (turpmāk šī līguma tekstā sauktas - Preces) piegādi.
2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
2.1.Saskaņā ar tehnisko specifikāciju un piedāvājumā noteikto, Izpildītājs apņemas:
2.1.1. <Izpildītāja pienākumi>;
2.1.2. <Izpildītāja pienākumi>;
2.1.3. …………………
2.2.Izpildītājam ir pienākums veikt Preču piegādi noteiktajā apjomā mēneša laikā no līguma 3.2.
punktā noteikta avansa saņemšanas brīža.
2.3. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati,
tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam
nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties
ar tiem.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Maksa par Precēm, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos
izdevumus, ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ), tai skaitā PVN <procentu
likme> % (<procentu likme vārdiem> procenti) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi>
santīmu), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.
3.2. Avansa maksājums tiek noteikts 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās
Līgumcenas, kas sastāda Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN
<procentu likme> % (<procentu likme vārdiem> procenti), kas sastāda Ls <summa>
(<lati> lati <santīmi> santīmu), kurš tiek apmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto

Iepirkums Nr. RA 2011/02 „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klases aprīkojuma iegāde”

rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no šī rēķina saņemšanas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
rēķinu par šajā punktā norādīto summu ne vēlāk kā <dienu skaits> (<dienu skaits vārdiem>)
dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
3.3. Atlikušo Līgumcenu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ), tai skaitā PVN
<procentu likme> % (<procentu likme vārdiem> procenti) Ls <summa> (<lati> lati
<santīmi> santīmu)] / Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja
norādītajā bankas kontā.
Preču pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji, un tas kļūst par
šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Precēm šī līguma 3.2.-3.4.punktos noteiktajā laikā, tad
Pasūtītājs maksā līgumsodu <procentu likme> % (<procentu likme vārdiem> procenti)
apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto dienu.
4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1.Izpildītāja saistības:
4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Preču piegādi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un
kvalitātē.
4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām
personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
4.2.Pasūtītāja saistības:
4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Piegādi šajā līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.2.2. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto
trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā
izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.2.3. Ja Izpildītājs neveic Preču piegādi šī līguma 2.2.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no kopējās Līgumcenas, kas sastāda Ls
<summa> (<lati vārdiem> lati <santīmi vārdiem> santīmi>) par katru nokavēto dienu,
kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
4.2.4. Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajās specifikācijās, Piedāvājumā un šajā līgumā
noteiktās prasības attiecībā uz preču piegādi, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji
nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā Preces
defektu vai neatbilstību Tehniskajām specifikācijām un/vai šī līguma noteikumiem.
Defektu akts kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina
tie jānovērš <dienu skaits> (<dienu skaits vārdiem>) dienu laikā. Trūkumu
novēršanas termiņa neievērošanas gadījumā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods
0,05 % apmērā no Līgumcenas, kas sastāda Ls <summa> (<lati vārdiem> lati
<santīmi vārdiem> santīmi>) par katru trūkuma novēršanas termiņa dienu.
4.2.5. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību
pilnīgas izpildes.
5. LĪDZĒJU TIESĪBAS
5.1. Izpildītājam ir tiesības mainīt Apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.
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5.2. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles
veikšanai nepieciešamo informāciju
6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti
rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Preču
piegādi neatbilstoši Tehniskajām specifikācijām, Izpildītāja piedāvājumam vai šī līguma
nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds
risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību
normu noteiktajā kārtībā tiesā.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.2. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
9.3. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem
nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt
izmantots vai ietekmēt šī līguma noteikumu tulkošanu.
9.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
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9.5. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas
vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta
adrese>.
9.6. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas
vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta
adrese>.
9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
Preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī
līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un
nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
9.8. Konkursa nolikums, Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Konkursā un līguma 2 (divi)
pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs
Rēzeknes Augstskola
Reģ.Nr. 90000011588
Adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne,
LV4600
Banka
Konts

Izpildītājs
<Izpildītāja rekvizīti>

