
 

Tehniskā specifikācija 

 

Iepirkumam „Monitoru iegāde Cesvaines vidusskolas datorklasei” 

identifikācijas Nr. CND 2016/6 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Pasūtītājs - Cesvaines novada dome, reģ. Nr.90000054727, Pils iela 1A, Cesvaine, LV4871. 

1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju 

par procedūru: Uģis Fjodorovs – Cesvaines novada domes iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs, tālr.: 64852022, 28382616, e-pasts: ugis.fjodorovs@cesvaine.lv. 

1.3. Iepirkuma priekšmets: monitori atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 

1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumus tikai par visu iepirkuma apjomu kopā.  

1.5. Izpildes laiks un vieta – 1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas.   

1.6. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana - līdz 2016. gada 1. martam plkst.12
00

. 

1.7. Pretendenta piedāvājums sastāv no pretendenta piedāvājuma (pielikums Nr.1). 

1.8. Piedāvājums noformējams valsts valodā atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām. 

1.9. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi ”Monitoru iegāde Cesvaines 

vidusskolas datorklasei”, iepirkuma identifikācijas Nr. CND 2016/6, neatvērt līdz 2016. 

gada 1. martam plkst. 12
00

. Aploksnes otrā pusē jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, 

tālruņi un kontaktpersona. 

1.10. Jebkurš piedāvājums, kas tiek saņemts pēc šī nolikuma 1.9. punktā noteiktā termiņa beigām 

vai nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, neatvērtā veidā tiek atgriezts 

Pretendentam un netiek reģistrēts; 

1.11. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā latviešu valodā. 

1.12. Piedāvājuma derīguma termiņš - 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

Monitora īss raksturojums monitori LED ar IPS matricu 

Ekrāna izmērs 21.5" ± 0.5'' 

Ekrāna proporcijas 16 pret 9 vai 16 pret 10 

Spilgtums ne mazāk kā 250 cd/m² 

Izšķirtspēja vismaz 1920 x 1080 

Reakcijas laiks ne vairāk kā 8 ms 

Redzes leņķis (horizontālais/vertikālais) ne mazāk kā 178°/178°  

Savienojumi vismaz viens VGA un HDMI 

Ekrāna funkcijas iespēja regulēt atgāzumu 

Maksimālais energopatēriņš ne vairāk par 35 W 

Komplektācijā iekļauts  barošanas bloks, VGA kabelis 

Atbilstība standartiem CE marķējums, RoHS-compliant 

Iepirkuma apjoms 26 gab. 

Garantija vismaz 2 gadi 

 

Piedāvājumā jānorāda  kopējā cena par 26 monitoriem, preču cenā jāiekļauj piegādes izmaksas. 

Vērtēšanas kritērijs zemākā cena. 
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PIELIKUMS Nr.1  

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Monitoru iegāde Cesvaines vidusskolas datorklasei ” 

identifikācijas Nr. CND 2016/6 

2016. gada ______________ 

      

Godātā komisija, mēs, piedāvājumā parakstījušies, apstiprinām, ka saskaņā ar pievienoto 

specifikāciju (monitoru apraksts atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai), piedāvājam veikt 

iepirkuma „Monitoru iegāde Cesvaines vidusskolas datorklasei CND 2016/6” izpildi, nodrošinot 

piegādi Madonas ielā 1, Cesvainē par šādu summu: 

_______________________________________________________EUR, bez PVN 

( summa cipariem un ar vārdiem); 

 

PVN 21%   ____________________________________________________ EUR 

(summa cipariem un ar vārdiem); 

 

PAVISAM KOPĀ _____________________________________________ EUR; 

(piedāvājuma summa cipariem ar vārdiem). 

     

1. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

 

2. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma rezultātu 

paziņošanas un tas netiks mainīts visu piedāvājuma spēkā esamības laiku. 

 

3. Mēs piekrītam visiem iepirkuma tehniskajā specifikācijā minētajiem garantijas noteikumiem, kā 

arī esam gatavi sniegt papildus informāciju saistībā ar šo iepirkumu, ja tāda tiks pieprasīta. 

 

4. Mēs piekrītam, ka pasūtītājam ir tiesības veikt darbības, kas saistītas ar Publisko iepirkuma likumā 

ietverto prasību izpildi un šajā iepirkumā sniegtās informācijas patiesīguma noskaidrošanu. 

 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________ 

 

Reģistrēts: _________________________________________________________ 

 

ar Nr. ____________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.____________________________________ 



 

Juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

 

Pasta adrese: _____________________________________________________ 

 

Kontaktpersona:___________________________________________________ 

          (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:______________________     E-pasts: _______________________ 

 

Banka: __________________________________________________________ 

 

Bankas kods: __________________________________________________________ 

 

Konta Nr: __________________________________________________________ 

 

Piedāvājumam pievienoti: 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu.  

 

Paraksts ___________________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds ______________________________________________________ 

 

Ieņemamais amats ___________________________________________________ 

   z.v. 

 


