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PASŪTĪTĀJS Biedrība Impact Hub

PAKALPOJUMA
NOSAUKUMS

Darba vietu aprīkošana- Portatīvo datoru iegāde

PAKALPOJUMA
RAKSTUROJUMS

Divu portatīvo datoru iegāde, t.sk. papildus aprīkojums – monitors un
klaviatūras un peles komplekts

Tehniskie parametri:
1. Portatīvais dators- paredzēts darbam ar liela izmēra programmatūru:

Svars līdz: 2 kg
Ekrāna izmērs ne mazāks par: 15.6”
Izšķirtspēja ne mazāka par: 1920 x 1080 (Full HD)
Operatīvā atmiņa ne mazāka par 16 GB
Cietais disks (SSD) ne mazāks par 500 GB
Operētājsistēma: Windows 11 Pro
Video karte: NVIDIA vai Intel Iris XE Graphic vai līdzvērtīga
Klaviatūras valoda: ENG
Garantijas serviss
Datora monitorings reāllaikā (iespēja saņemt paziņojumus par esošu vai
potenciālu problēmu; iespēju apskatīt datora statusu reāllaikā; iespēja apskatīt
veiktspējas datus (tekošos un vēsturiskos); iespēju apskatīt paziņojumu /
statusu vēsturi)

2. Portatīvais dators- paredzēts vienkāršam ikdienas darbam:
Svars līdz: 2 kg
Ekrāna izmērs ne mazāks par: 14”
Izšķirtspēja ne mazāka par: 1920 x 1080 (Full HD)
Operatīvā atmiņa ne mazāka par 16 GB
Cietais disks (SSD) ne mazāks par 500 GB
Operētājsistēma: Windows 10 vai līdzvērtīga
Klaviatūras valoda: ENG
Garantijas serviss
Datora monitorings reāllaikā (iespēja saņemt paziņojumus par esošu vai
potenciālu problēmu; iespēju apskatīt datora statusu reāllaikā; iespēja apskatīt
veiktspējas datus (tekošos un vēsturiskos); iespēju apskatīt paziņojumu /
statusu vēsturi)

3. Monitors
Ekrāna izmērs ne mazāks par: 27”
Izšķirtspēja ne mazāka par: 1920 x 1080 (Full HD)
Garantijas serviss

4. Klaviatūras un peles komplekts
Klaviatūras savienojums: bezvadu
Peles savienojums: bezvadu
Vēlams ūdensizturīga
Klaviatūras valoda: ENG
Garantijas serviss
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VEIKŠANAS LAIKS
UN APJOMS

Pēc iespējas ātrāk iespējams vienreizējs pirkums ar servisa garantiju vismaz 2
gadi

PRASĪBAS
PAKALPOJUMA/

PREČU
SNIEDZĒJAM

Pakalpojuma/preču sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem:
1. Pieredze līdzīgu pakalpojumu veikšanā.
2. Garantijas nodrošināšana.
3. Jāspēj nodrošināt Zaļo iepirkumu (Prasības un kritēriji attiecas uz

ražojumiem, kurus pārdod kā datorus (personālos datorus,
piezīmjdatorus, monoblokus, planšetes) un monitorus, kā arī uz
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras
komponentēm (serveriem, disku masīviem un komunikāciju
iekārtām).

Piedāvājums iesniedzams cenu norādot EUR, atsevišķi izdalot PVN (ja
attiecināms).
Piedāvājums iesniedzams par katru no portatīvā datora veidiem, monitoriem,
klaviatūras un peles komplektiem atsevišķi, cenu norādot EUR, atsevišķi
izdalot PVN (ja attiecināms).

CITAS ATZĪMES Cenu aptauja izsludināta 2022. Gada 4.oktobrī. Piedāvājumu iesniegt līdz
2022.gada 14. oktobrim, sūtot piedāvājumu uz e-pastu
zane.feldmane@impacthub.net vai iesniedzot personīgi adresē: Strautu iela 4,
Liepāja.

Cenu aptauja tiek veikta projekta “Inovāciju granti Liepājas studentiem”, Projekta Nr.: 1.1.1.3/21/A/004  ietvarā
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