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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2014/51 

 

2. Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496, 64381501  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

 Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

 Kontaktpersona par iepirkuma kārtību Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Ilona Kalniņa, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese 

ilona.kalnina@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206. 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkums paredz jauna video projektora, ekrāna un datora ar monitoru iegādi, piegādi un 

uzstādīšanu Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

4.2. CPV kods: 38652120-7 (video projektori), 30213000-5 (personālie datori). 

4.3. Iepirkuma līguma izpildes (piegādes) termiņš 2015.gada 1.jūlijs līdz 2015.gada 10. jūlijs. 

4.5.  Apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Līguma projektu (skatīt 3.pielikumu).  

4.6. Video projektora, ekrāna un datora ar monitoru iegādei un piegādei pasūtītājs ir paredzējis 

finansējumu 28260,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit euro 00 centi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājumi, kuru piedāvātā līgumcena pārsniedz šo 

summu, tiek uzskatīti par neatbilstošiem pasūtītāja vajadzībām, tiek noraidīti un tālāk 

netiek skatīti. 

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 

16.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā 

minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3.  Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
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6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 9.janvārim, plkst.10.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam 

jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.  

6.2.  Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.  

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Video projektora, ekrāna un datora ar monitoru iegāde” 

(identifikācijas Nr.ANP2014/51). Neatvērt līdz 2015.gada 9.janvāra, plkst.10.00”. 

Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2.  Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma vienu vai abām daļām. Katrs pretendents var iesniegt 

vienu piedāvājuma variantu. 

7.3.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām 

jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais 

diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas 

nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta 

pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4.  Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt 

attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju 

pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju 

autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina 

paraksttiesīga persona.  

7.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 

radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.5.1.  norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

7.5.2.  pretendenta vai tā pārstāvja parakstu, paraksta atšifrējumu, amatu un zīmoga 

nospiedumu; 

7.5.3.  apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu. 

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

8.1.1.  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2.  pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. 
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8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkuma attiecīgai saskaņā ar 

nolikuma 2.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam”.  

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju 

Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam 

jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3. Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim 

ir jābūt iepriekšējai pieredzei vismaz vienas piedāvātās iekārtas (video 

projektors un dators) piegādē, uzstādīšanā un lietotāju apmācībā. Lai to 

apliecinātu, ir jānorāda iestādes nosaukums, kontaktpersona, kontaktpersonas 

tālrunis, iekārtas piegādes komplektācija un kurā gadā veikta piegāde. 

8.2.4.  Pretendentam jābūt spēkā esošai piedāvājumā iekļautā projektora ražotāja vai 

tā pārstāvniecības izsniegtam apliecinājumam par atļauju veikt piedāvātā 

projektora piegādi, uzstādīšanu, iekārtu savienošanu, lietotāju apmācību un 

garantijas apkalpošanu Latvijas Republikā. Ja apliecinājumu izsniegusi 

ražotāja pārstāvniecība vai cita pilnvarota persona, ir jāpievieno dokuments, 

kas apliecina tiesības pārstāvniecībai vai pilnvarotai personai izsniegt šādus 

apliecinājumus ražotāja vārdā. Minētais apliecinājums vai tā kopija jāpievieno 

piedāvājumam. 

8.2.5. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Ja 

piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām atbilstošs pilnvarojums. 

8.3. Tehniskais piedāvājums 

8.3.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma tehnisko specifikāciju 

prasībām. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un norāda 2.pielikuma 

“Piedāvājums iepirkumam” 3.2.punktā. 

8.3.2. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka piegādājot preci tiks iesniegts  

Eiropas Savienības atbilstības sertifikāts. 

8.4. Finanšu piedāvājums  

8.4.1.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.2.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, 

transporta, piegādes, materiālu izmaksas, nodokļi, uzstādīšanas, montāžas, 

apmācības u.c.), kas nodrošinātu šī iepirkuma izpildi. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 2.pielikuma “Piedāvājums 

iepirkumam” 3.3.punktā.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, 

http://www.ur.gov.lv/
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Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa 

faksu 64381150. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija, atverot iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, vispirms 

pārbaudīs vai pretendenta iesniegtā piedāvājuma summa nepārsniedz šī nolikuma 

4.6.punktā norādīto pasūtītāja paredzēto finansējumu šajā iepirkumā paredzētai piegādei. 

Ja pretendenta piedāvājuma summa pārsniedz 4.6.punktā norādīto pasūtītāja paredzēto 

finansējumu pretendents tiks noraidīts bez tālākas vērtēšanas. Nolikuma 4.6.punktam 

atbilstošie piedāvājumi tiks virzīti tālāk piedāvājumu atbilstības pārbaudei iepirkuma 

nolikuma prasībām. 

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā 

norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie 

piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst 

Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi 

tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija 

šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.6. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. 

Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 

pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes 

laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas 

noteikumiem. 

10.8.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

10.9.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.10. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.² panta 

noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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11. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi 

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma līguma projektam (skatīt 

3.pielikumā) un pretendenta piedāvājumam. 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
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1.pielikums 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA 

“VIDEO PROJEKTORA, EKRĀNA UN DATORA AR MONITORU IEGĀDE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/51) 

 

1. Iepirkums paredz jauna video projektora un ekrāna iegādi, piegādi un uzstādīšanu 

Pasūtītājam ar šādām minimālām prasībām:  

Nr.p.k. Tehniskie rādītāji Minimālās prasības 

1. Video projektors  

1.1. Tehnoloģija LCD paneļi (x 3, R/G/B), vismaz 1,8" diagonāle 

1.2. Gaismas jauda Ne mazāk kā 16000 lumeni 

1.3. Izšķirtspēja Ne mazāk kā XGA, 1024x768 attēla punktu matrica 

1.4. Vienas spuldzes 

resurss 

Ne mazākā kā 2000 stundas 

1.5. Kontrasts Ne mazāk kā 2000:1 

1.6. Optika  Komplektā ar optiku ar attāluma koeficientu vismaz 

robežās 2.0 – 2.6 : 1  

Platleņķa objektīvs 0.8 : 1 

1.7. Pieslēgumi iebūvēti 

projektorā 

Vismaz: 

1 x D-sub HD 15-pin 

1 x HDMI 19-pin 

1 x BNC × 5 

1.8. Papildus funkcijas  objektīva pilnīgas aizvēršanas iekārta - Shutter; 

 projektoram jābūt paredzētam novietot jebkurā 

stāvoklī, grozot to ap savu asi par 360 grādiem; 

 jābūt iebūvētai lampu dzesēšanas funkcijai 

sprieguma pazušanas gadījumā;  

 jābūt tumsā apgaismotiem pieslēgumiem  

 maināms objektīvs 

1.9. Svars Ne vairāk kā 50 kg 

1.10.  Projektora rāmis Paraugs norādīts 1.1.attēlā. Var piedāvāt ekvivalentu 

projektora rāmi 

1.11. Uzstādīšana Jāpiestiprina pie esošas paceļamas, nolaižamas stangas 

1.12. Garantijas laiks Projektoram ne mazāk kā 36 mēneši, spuldzei 500 

stundas vai 6 mēneši 

2. Ekrāns  

2.1. Izmērs H 5,4m x W 12m 

2.2. Materiāls 450g/m2, 100% vinils, atstarošanas difūzijas tips D, 

gaismas pastiprināšana 1,20, DIN 19045, caurlaidības 

tips R, DIN 19045, gaismas pastiprināšana 1,10 

2.3. Montāža Ekrāns stiprināms, augšējās malas gredzenos ieverot 

savilcējus un iesienot paceļamā dekorāciju stangā. 

Ekrāna apakšējā daļa nostiepjama, ekrāna apakšējā 

kabatā ieverot atsvaru.    

2.4. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 
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1.1.attēls 

 
 

2. Iepirkums paredz jauna datora ar monitoru iegādi, piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājam ar 

šādām minimālām prasībām:  

Nr.p.k. Tehniskie rādītāji Minimālās prasības 

1. Monitors  

1.1. Ekrāna izmērs ne mazāk kā 26 collas 

1.2. Ekrāna attiecība 16:9 

1.3. Optimālā 

izšķirtspēja 

2560 x 1440 

1.4. Reakcijas laiks vismaz 12 ms 

1.5. Spilgtums vismaz 350 cd/m2 

1.6. Kontrasta attiecība vismaz 1000:1 

1.7. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 

2. Dators  

2.1. Procesors Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 

12000 

2.2. Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 16 GB DDR3 ECC, maksimāli 

atbalstāmais atmiņas apjoms 64GB 

2.3. Video karte ne mazāk par 3GB GDDR5, izmanto no datora RAM 

neatkarīgu atmiņu, vismaz 1520 straumēšanas procesori, 

video kartes joslas platums vismaz 240 GB/s, vismaz 

380 bitu platuma atmiņas kopne 

2.4. Displeju atbalsts vismaz 3x 4K displeji 

2.5. HDD PCIE tipa zibatmiņa, vismaz 250GB 

2.6. Audio vismaz 1x kombinēta optiskā digitālā audio izeja / 

analogās līnijas miniligzda un 1x HDMI vairākkanālu 

audio izeja 

2.7. Tīkla iekārtas vismaz 2 x Gigabit Ethernet, Wireless LAN – ieteicams, 

Bluetooth - ieteicams 
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2.8. Savienojumi vismaz: 4 x USB3.0, 1 x HDMI   

2.9. Tastatūra un pele iekļauta, USB vai bezvadu 

2.10. Operētājsistēma iekļauta 

2.11. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 

3. Papildus  

3.1. Programmatūra skatuves interaktīvu instalāciju, audiovizuālo šovu 

izveide un atskaņošana, savietojamība ar piedāvāto 

datoru  

3.2. Kontrolieris Midi kontrolieris savienojams ar piedāvāto papildus 

programmatūru 

3.3. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 

3. Jāparedz video projektora, ekrāna, datora ar monitoru piegāde un uzstādīšana Brūža ielā 7, 

Alūksnē, Alūksnes nov., LV-4301. 

4. Jāparedz darbinieku apmācība darbam ar uzstādītām iekārtām. 

5. Precēm jābūt Eiropas Savienības atbilstības sertifikātam. 

6. Preču piegādes termiņš 01.07.2015. - 10.07.2015. 

 
2.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“VIDEO PROJEKTORA, EKRĀNA UN DATORA AR MONITORU IEGĀDE” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/51) 

 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas 

norēķinu konta rekvizīti) 

  

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 
3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Video projektora, ekrāna un datora ar 

monitoru iegāde” (identifikācijas Nr.ANP2014/51) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, 

kā arī varam nodrošināt piedāvātā līguma izpildi.  

3.2. Piedāvājam jaunu video projektoru, ekrānu un datoru ar monitoru ar šādu tehnisko 

specifikāciju: 

Nr.p.k. Tehniskie rādītāji Pasūtītāja prasības Piedāvājums iepirkumam 

1. Video projektors   

1.1. Tehnoloģija LCD paneļi (x 3, R/G/B), 

vismaz 1,8" diagonāle 

 

1.2. Gaismas jauda Ne mazāk kā 16000 lumeni  

1.3. Izšķirtspēja Ne mazāk kā XGA, 1024x768 

attēla punktu matrica 

 

1.4. Vienas spuldzes 

resurss 

Ne mazākā kā 2000 stundas  
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1.5. Kontrasts Ne mazāk kā 2000:1  

1.6. Optika  Komplektā ar optiku ar 

attāluma koeficientu vismaz 

robežās 2.0 – 2.6 : 1  

Platleņķa objektīvs 0.8 : 1 

 

1.7. Pieslēgumi iebūvēti 

projektorā 

Vismaz: 

1 x D-sub HD 15-pin 

1 x HDMI 19-pin 

1 x BNC × 5 

 

1.8. Papildus funkcijas  objektīva pilnīgas 

aizvēršanas iekārta - 

Shutter; 

 projektoram jābūt 

paredzētam novietot 

jebkurā stāvoklī, 

grozot to ap savu asi 

par 360 grādiem; 

 jābūt iebūvētai lampu 

dzesēšanas funkcijai 

sprieguma pazušanas 

gadījumā;  

 jābūt tumsā 

apgaismotiem 

pieslēgumiem  

 maināms objektīvs 

 

1.9. Svars Ne vairāk kā 50 kg  

1.10.  Projektora rāmis Paraugs norādīts 1.1.attēlā. 

Var piedāvāt ekvivalentu 

projektora rāmi. 

 

1.11. Uzstādīšana Jāpiestiprina pie esošas 

paceļamas, nolaižamas 

stangas. 

 

1.12. Garantijas laiks Projektoram ne mazāk kā 36 

mēneši, spuldzei 500 stundas 

vai 6 mēneši. 

 

2. Ekrāns   

2.1. Izmērs H 5,4m x W 12m  

2.2. Materiāls 450g/m2, 100% vinils, 

atstarošanas difūzijas tips D, 

gaismas pastiprināšana 1,20, 

DIN 19045, caurlaidības tips 

R, DIN 19045, gaismas 

pastiprināšana 1,10 

 

2.3. Montāža Ekrāns stiprināms, augšējās 

malas gredzenos ieverot 

savilcējus un iesienot 

paceļamā dekorāciju stangā. 
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Ekrāna apakšējā daļa 

nostiepjama, ekrāna apakšējā 

kabatā ieverot atsvaru.    

2.4. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi  

3. Monitors   

3.1. Ekrāna izmērs ne mazāk kā 26 collas  

3.2. Ekrāna attiecība 16:9  

3.3. Optimālā 

izšķirtspēja 

2560 x 1440  

3.4. Reakcijas laiks vismaz 12 ms  

3.5. Spilgtums vismaz 350 cd/m2  

3.6. Kontrasta attiecība vismaz 1000:1  

3.7. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi  

4. Dators   

4.1. Procesors Passmark Performance Test 

CPU Mark - ne mazāk kā 

12000 

 

4.2. Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 16 GB DDR3 

ECC, maksimāli atbalstāmais 

atmiņas apjoms 64GB 

 

4.3. Video karte ne mazāk par 3GB GDDR5, 

izmanto no datora RAM 

neatkarīgu atmiņu, vismaz 

1520 straumēšanas procesori, 

video kartes joslas platums 

vismaz 240 GB/s, vismaz 380 

bitu platuma atmiņas kopne 

 

4.4. Displeju atbalsts vismaz 3x 4K displeji  

4.5. HDD PCIE tipa zibatmiņa, vismaz 

250GB 

 

4.6. Audio vismaz 1x kombinēta optiskā 

digitālā audio izeja / analogās 

līnijas miniligzda un 1x 

HDMI vairākkanālu audio 

izeja 

 

4.7. Tīkla iekārtas vismaz 2 x Gigabit Ethernet, 

Wireless LAN – ieteicams, 

Bluetooth - ieteicams 

 

4.8. Savienojumi vismaz: 4 x USB3.0, 1 x 

HDMI   

 

4.9. Tastatūra un pele iekļauta, USB vai bezvadu  

4.10. Operētājsistēma iekļauta  

4.11. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi  

5. Papildus   

5.1. Programmatūra skatuves interaktīvu 

instalāciju, audiovizuālo šovu 

izveide un atskaņošana, 
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savietojamība ar piedāvāto 

datoru  

5.2. Kontrolieris Midi kontrolieris savienojams 

ar piedāvāto papildus 

programmatūru 

 

5.3. Garantijas laiks Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi  

6. Jāparedz video projektora, ekrāna, datora ar 

monitoru piegāde un uzstādīšana Brūža ielā 7, 

Alūksnē, Alūksnes nov., LV-4301. 

 

7. Jāparedz darbinieku apmācība darbam ar uzstādītām 

iekārtām. 

 

8. Precēm jābūt Eiropas Savienības atbilstības 

sertifikātam. 

 

9. Preču piegādes termiņš 01.07.2015. - 10.07.2015.  

 

3.3.  Mūsu finanšu piedāvājums jaunam video projektoram, ekrānam un datoram ar monitoru 

saskaņā ar 3.2.punktā minēto tehnisko specifikāciju:  

Iepirkuma priekšmets 

Piedāvātā 

garantija 

(mēnešos) 

Cena (EUR) 

..........(norādīt video projektora ražotāju, marku un modeli), 

saskaņā ar piedāvāto Tehnisko specifikāciju* 

  

..........(norādīt ekrāna ražotāju, marku un modeli), saskaņā 

ar piedāvāto Tehnisko specifikāciju* 

  

..........(norādīt datora ražotāju, marku un modeli), saskaņā 

ar piedāvāto Tehnisko specifikāciju* 

  

..........(norādīt monitora ražotāju, marku un modeli), 

saskaņā ar piedāvāto Tehnisko specifikāciju* 

  

…….(norādīt programmatūras nosaukumu), saskaņā ar 

piedāvāto Tehnisko specifikāciju* 

  

Kopā bez PVN   

PVN 21%   

Kopā ar PVN   

* -  apliecinām, ka piedāvājuma cenā iekļauta video projektora, ekrāna un datora ar 

monitoru piegāde un uzstādīšana Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

3.4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem un piekrītam līguma 

projektā norādītiem nosacījumiem. 

3.5. Apliecinām, ka piedāvātā līgumcena būs nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Uzņēmuma nosaukums:  
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3.pielikums 

P I R K U M A    L Ī G U M S   

Nr. ANP/1-45.1/15/……….. 
 

Alūksnē,                                           2015.gada …… …………. 

 

 Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90000018622,  atrodas  Dārza  ielā 11,  Alūksnē,  Alūksnes  novadā,  LV–4301,  turpmāk tekstā – 

“Pircējs”, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās 

izpilddirektore  Janīna ČUGUNOVA, no vienas puses, un 

 ……………………………………………………………………………..……………., 

turpmāk tekstā – “Pārdevējs”, kuras vārdā, pamatojoties …………………………… darbojas 

…………………………………………………….., no otras puses,   

 abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – „Puses”, pamatojoties uz Alūksnes novada 

pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteiktajā kārtībā rīkotā iepirkuma „Video 

projektora, ekrāna un datora ar monitoru iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2014/51), 

turpmāk šī līguma tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem un „Pārdevēja” iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu: 

 

1.   LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Jauna video projektora, ekrāna un datora ar monitoru iegāde, piegāde, uzstādīšana un Pircēja 

darbinieku apmācība Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, saskaņā ar šī Iepirkuma tehnisko specifikāciju. 

 

2.   LĪGUMA NOSACĪJUMI 

2.1. “Pārdevējs”, saskaņā ar pašvaldības Iepirkuma (identifikācijas Nr.ANP2014/51) 

nolikuma pielikumā pievienotajā dokumentā „Tehniskās specifikācijas”, kas ir šī 

līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa, noteiktajām prasībām, apņemas pārdot, 

piegādāt, uzstādīt un apmācīt pircēja darbiniekus „Pircēja” noteiktajā vietā Alūksnes 

pilsētā video projektoru, ekrānu un datoru ar monitoru (turpmāk tekstā – Prece), 

kuriem izsniegts Eiropas Savienības atbilstības sertifikāts. 

2.2. “Pārdevējs” apņemas veikt preces piegādi (piegādājot to „Pārdevējs” iesniedz 

„Pircējam” Eiropas Savienības atbilstības sertifikātus Precei) Brūža ielā 7, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, un uzstādīšanu, laikā no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 

10.jūlijam. 

 2.3. “Pircējs” apņemas pieņemt augstāk minēto Preci un samaksāt par to šajā līgumā 

noteiktajā apmērā un kārtībā. 

 

3.  APMAKSAS KĀRTĪBA UN GARANTIJAS  

3.1. Puses vienojas, ka kopējā pirkuma summa, ieskaitot video projektora, ekrāna un datora 

ar monitoru, piegādi „Pircēja” norādītajā vietā un uzstādīšanu, sastāda līgumcenu – 

………… EUR (………………………………euro un … centi), PVN maksājums 

…………. EUR (……………………………… euro un …. centi), kopā ………….. 

EUR (………………………………. euro un ….. centi). 

3.2. “Pircējs” apņemas samaksāt šī līguma 3.1.punktā minēto summu par Preces piegādi un 

uzstādīšanu šī līguma 2.2.punktā norādītajā vietā – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu 

„Pārdevēja” bankas kontā. 
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3.3. „Pārdevējs” garantē Preces kvalitāti ...... gadu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas dienas. 

3.4.  Šī līguma 3.3.punktā noteiktās garantijas laikā “Pārdevējs” apņemas 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā no bojājuma konstatēšanas dienas (par bojājuma konstatēšanas dienu 

puses atzīst dienu, kad abas puses paraksta defektu aktu vai, ja „Pārdevējs” atsakās vai 

vilcinās to parakstīt, tad dienā, kad saņemts eksperta atzinums par Precei konstatēto 

defektu)  novērst ražotāja vai piegādes laikā to veikušās personas vainas vai 

neuzmanības dēļ radušos bojājumus par saviem līdzekļiem vai veikt bojātās Preces 

apmaiņu pret citu – līguma un Iepirkuma tehniskās specifikācijas nosacījumiem 

atbilstošu Preci. 

 

4. LĪGUMA SEVIŠĶIE NOSACĪJUMI 

4.1. „Puses” apņemas samaksāt līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās naudas summas 

vai nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavējuma dienu taču ne vairāk kā 10% no 

līgumcenas, gadījumā ja līgumsaistības netiek izpildītas līgumā noteiktajā termiņā. 

4.2. „Pircējs” ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu sakarā ar līgumsaistību nepildīšanu no 

„Pārdevēja” puses gadījumā, ja Preces piegāde tiek kavēta vairāk par 30 dienām pēc šī 

līguma 2.2. punktā minētā termiņa, piedzenot līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas. 

4.3.  „Puses” vienojas, ka Preces piegādes termiņa kavējums un līgumsoda aprēķins tiek 

skaitīts no līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa pēdējās dienas.  

4.4.   Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, ar šādiem pielikumiem: 

4.4.1. tehniskā specifikācija uz .... (........) lapām; 

4.4.2. ………………………………… iesniegtais piedāvājums uz … (…..) lapām; 

4.4.3. ………………………………………………………………………………… 

ar vienādu juridisku spēku un glabājas pie katras no pusēm. 

4.5.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma nosacījumu 

pilnīgas izpildes brīdim. 

4.6.  Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma izpildes nosacījumiem, izņemot šajā 

līgumā paredzēto gadījumus. 

4.7.  Strīdus, kas var rasties līguma izpildes laikā, „Puses” risina savstarpēji vienojoties vai 

likumā noteiktajā kārtībā – tiesas ceļā. 

 

PĀRDEVĒJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

(…………………………) 

 

2015.gada …………………. 

 PIRCĒJS 

 Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301, 

tālr. 64381496, fakss 64381150, 

e-pasts: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, 

kods UNLALV2X, konta Nr. 

LV58 UNLA 0025 0041 3033 5 

___________________ 

(Janīna ČUGUNOVA) 

 

2015.gada …………………. 
 

 

mailto:dome@aluksne.lv

