
Rīgā 2016. gada __._____________       

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/517 

Par optiskā mikroskopa piegādi  

(Iepirkums LB/2016/103) 

 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88.2. apakšpunktu, no vienas 

puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" (tālāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS) valdes priekšsēdētāja Vytautas Alksneris personā, kas rīkojas saskaņā 

ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi 

tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM 

1 (vienu) optisko stereomikroskopu ar CMO (Common Main Objective) optisko 

sistēmu (M80, LED3000 RL, LED3000 MCI, LED3000 SLI, LED5000 CXI un 

DMC2900, Leica Microsystems) (tālāk tekstā – IEKĀRTA), kā arī veikt IEKĀRTAS 

kvalitātes uzturēšanu saskaņā ar iepirkuma LB/2016/103 noteikumiem, tehnisko 

specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (LĪGUMA  

2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS piegādi 2 (divu) mēnešu laikā no LĪGUMA 

spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTAS kvalitātes uzturēšanu 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus no IEKĀRTAS piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību 

pilnīgai izpildei.   

3. IEKĀRTAS PIEGĀDES KĀRTĪBA  

3.1. IZPILDĪTĀJS piegādā IEKĀRTU PASŪTĪTĀJAM Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. 

3.2. Vienlaikus ar IEKĀRTAS piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta IEKĀRTAS piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, 

apliecinot IEKĀRTAS piegādes faktu. 

3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS piegādes pārbauda 

IEKĀRTAS atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem IEKĀRTU, vai, ja 

pārbaudes laikā IEKĀRTAI konstatēti trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt IEKĀRTU. 
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3.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš IEKĀRTAS trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 

5 (piecu) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas akta 

saņemšanas pārbauda IEKĀRTAS atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem 

IEKĀRTU, parakstot IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTU. 

3.5. IEKĀRTAS piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis IEKĀRTU un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS piegādes 

attaisnojuma dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTU LĪGUMA 

3.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā 

IEKĀRTAS piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA 

atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTU 

LĪGUMA 3.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

4. KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Ja garantijas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē IEKĀRTAS trūkumu vai defektu (tālāk 

tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības par to iesniegt IZPILDĪTĀJAM paziņojumu par defekta novēršanas 

nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). Paziņojumu nosūta uz IZPILDĪTĀJA 

faksa numuru +371 67545144 vai e-pasta adresi: info@labochema.lv. 

4.2. Lai veiktu IEKĀRTAS defekta diagnostiku un novērtētu defekta novēršanai 

veicamos pasākumus, IZPILDĪTĀJS ierodas pie PASŪTĪTĀJA, Bezdelīgu ielā 3, 

Rīgā, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

4.3. IZPILDĪTĀJS novērš IEKĀRTAS defektu ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

4.4. IZPILDĪTĀJS veic LĪGUMA 4.3. punktā minētos darbus uz vietas pie 

PASŪTĪTĀJA, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. Ja tehniski pamatotu iemeslu dēļ IEKĀRTAS 

remontu nevar veikt tās atrašanās vietā, IZPILDĪTĀJS var veikt IEKĀRTAS remontu 

IZPILDĪTĀJA servisa darbnīcā, nesaņemot samaksu par izmaksām, kas saistītas ar 

IEKĀRTAS transportēšanu.  

4.5. Pēc LĪGUMA 4.1. punktā minētajā paziņojumā norādītā IEKĀRTAS defekta 

novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas aktu. 

4.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas akta 

saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un 

pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā 

konstatē defekta novēršanas trūkumus, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt defektu novēršanu. 

4.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

norādītos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defektu 

novēršanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas 

akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un 
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pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

4.8. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis paziņojumā 

norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta 

novēršanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu LĪGUMA 4.6. punktā 

noteiktajā kārtībā. Motivēta atteikuma gadījumā defekta novēršanas diena ir diena, 

kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos trūkumus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu LĪGUMA  

4.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.9. Ja IZPILDĪTĀJS neveic IEKĀRTAS defekta novēršanu LĪGUMA 4.3. punktā 

noteiktajā termiņā, t.sk., LĪGUMA 4.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā 

vai defekta novēršana nav veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem 

ieskatiem uzdot defekta novēršanu citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski 

brīdinot IZPILDĪTĀJU. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ar saviem līdzekļiem 

samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem darbiem 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTAS defekta novēršanas ietvaros izpildīto 

darbu, izmantoto materiālu un nomainīto detaļu kvalitāti LĪGUMA 4.1. – 4.9. punktā 

noteiktajā kārtībā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas 

dienas. 

4.11. IEKĀRTAS garantijas laikā IZPILDĪTĀJS nodrošina palīdzības sniegšanu 

IEKĀRTAS lietošanas jautājumos pa tālruni +371 67545144 vai rakstiski uz e-pastu 

info@labochema.lv (no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas, kā arī 

sestdienās, kuras Latvijas Republikas Ministru kabinets noteicis par darbadienām 

valsts pārvaldes iestādēm) no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 (EET). 

4.12. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS citādi izbeidzas, 

IZPILDĪTĀJA IEKĀRTAS kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā līdz to 

pilnīgai izpildei. 

5. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

5.1. Maksa par IEKĀRTAS piegādi ir 17,474.82 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti 

septiņdesmit četri euro un 82 centi), t.sk. atlīdzība par IEKĀRTU 14,442.00 

(četrpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis 3,032.82 (trīs tūkstoši trīsdesmit divi euro un 82 centi). 

5.2. Maksā par IEKĀRTAS piegādi iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar IEKĀRTAS 

iegādi, piegādi un garantijas laikā konstatēto IEKĀRTAS defektu, kuru rašanās 

cēlonis nav IEKĀRTAS nepareiza ekspluatācija, novēršanu. 

5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 5.1. punktā minēto maksu 

par IEKĀRTAS piegādi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS pieņemšanas 

un IEKĀRTAS piegādes attaisnojuma dokumenta/rēķina saņemšanas. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par IEKĀRTAS bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu, 

tai skaitā nejaušu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu, ja IZPILDĪTĀJS veic 

IEKĀRTAS remontu ārpus PASŪTĪTĀJA telpām. 
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6.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS piegādes 

termiņu, LĪGUMA 4.2. punktā noteikto ierašanās termiņu vai neveic IEKĀRTAS 

defekta novēršanu LĪGUMA 4.3. punktā noteiktajā termiņā, t.sk., LĪGUMA 4.3. 

punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā 

noteiktās maksas par IEKĀRTAS piegādi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas 

par IEKĀRTAS piegādi. 

6.3. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.9. punktā minēto rēķina apmaksas 

termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas 

procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētās maksājuma summas. 

6.4. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji 

ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA 

maksājuma. 

6.5. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro LĪGUMA 5.3. punktā minēto rēķina apmaksas 

termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas 

procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētās maksājuma summas. 

PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.6.6. Ja 

nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem saistību izpildes termiņiem, kura izpildes 

termiņš ir noteikts dienās, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā 

kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, 

kurā saistības izpildītas. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski 

pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos. 

7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā 

neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

LĪGUMA vai ja LĪGUMS izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, 

kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai 

blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav 

tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības 

pamatu. 
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8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu 

darbības laiku. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt 

LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības 

institūcijas izdotu dokumentu. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. PASŪTĪTĀJAM, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja:  

9.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS piegādes 

termiņu vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi; 

9.1.2. IZPILDĪTĀJS atkārtoti neizpilda kādu no LĪGUMĀ noteiktajām saistībām; 

9.1.3. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar 9.1.1. vai 9.1.2. 

punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas par 

IEKĀRTAS piegādi. 

9.3. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, 

rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM. 

9.4. PUSEI, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas 

apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus. 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties 

pārrunu ceļā, izskata  

Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

10.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10.3. PUŠU domstarpības, kas radušās saistībā ar IEKĀRTAS piegādes vai remonta 

defekta novēršanas kvalitāti, izšķir PUŠU pieaicināts neatkarīgs speciālists. 

Pieaicinātā speciālista sniegto pakalpojumu apmaksu veic PUSE, kuras viedoklis 

attiecībā uz IEKĀRTAS piegādes vai remonta defekta novēršanas kvalitāti pieaicinātā 

speciālista vērtējumā nav bijis pareizs. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. LĪGUMA grozījumus un papildinājumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst 

par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 
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11.2. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

11.3. LĪGUMS uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 10 (desmit) lapām, 

t.sk. 1. pielikums uz 2 (divām) lapām un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, no kuriem 

viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, 

reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 

LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija", 

Dzērbenes iela 27, Rīga, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

komercreģistrā ar Nr. 40003925979 un reģistrēta Latvijas Republikas Valsts 

ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar  

Nr. LV40003925979. Norēķinu konts: [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS               IZPILDĪTĀJS 

 

(personiskais paraksts)          (personiskais paraksts)

        

2016. gada ___. __________           2016. gada ___. __________ 
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1. pielikums 

2016. gada ___. ___________ 

Līgumam Nr. LB-07/2016/517 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. IEKĀRTAI jābūt piemērotai euro banknošu un monētu izpētei. 

2. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar CMO optisko sistēmu, parfokāli koriģētu stikla 

optiku un nepārtraukti maināmu kopējo palielinājumu diapazonā vismaz 7.5×-60×. 

3. IEKĀRTAS tubuss: 

3.1. trinokulāram jābūt aprīkotam ar kameras pieslēgšanas iespēju; 

3.2. skatīšanas leņķis 30°; 

3.3. gaismas sadalījums 50% kamera un 50% okulāri; 

3.4. regulējams starpokulāru attālums vismaz 51-77 mm; 

3.5. 10× okulāri ar redzes lauku starpattēlu plaknē vismaz 23 mm.   

 

4. IEKĀRTAS objektīvs aprīkots ar 1.0× PLAN klases vai analogu objektīvu ar brīvā 

darba distanci vismaz 80 mm un izšķirtspēju vismaz 300 līnijas/mm. 

5. Fokusēšana:  

5.1. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar mehānisko rupjās un precīzās fokusēšanas zobstieni 

ar vismaz 300 mm garumu.  

 

6. Priekšmetgaldiņš:  

6.1. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar krītošās gaismas priekšmetgaldiņu ar vismaz  

50 mm izņemamu divpusēju ieliktni, kuram viena puse ir balta, otra – melna; 

6.2. priekšmetgaldiņa izmērs ne lielāks par 300×250×25 mm.  

 

7. LED apgaismojums:  

7.1. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar riņķveida apgaismojumu, kas ir montējams uz 

objektīva;  

7.2. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar gaismas difuzoru; 

7.3. apgaismotājs ir aprīkots ar vismaz 24 gaismekļiem, kas ir regulējami vismaz 10 

intensitātes līmeņos; 

7.4. diviem gaismas vadiem jābūt ar maināmu pozīciju; 

7.5. gaismas intensitātei jābūt regulējamai vismaz 10 līmeņos; 

7.6. gaismas vada garumam jābūt vismaz 300 mm un gaismas temperatūrai jābūt  

5600 K; 

7.7. multi-kontrasta apgaismojums, aprīkots ar 4 augstas jaudas LED gaismekļiem, 

kas ir regulējami vismaz 10 intensitātes līmeņos;  

7.8. koaksiālais apgaismojuma apgaismotājs ir aprīkots ar 2 gaismekļiem, kas 

regulējami vismaz 10 intensitātes līmeņos. 

8. IEKĀRTAS komplektā jābūt iekļautiem nepieciešamajiem adapteriem un 

barošanas blokiem.  

9. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar digitālo fotokameru ar pikseļu skaits: vismaz 3.1 

MPix., USB 3.0. pieslēgumu, krāsas dziļumu vismaz 30 biti, dinamiskais diapazons 

vismaz 55 dB, ekspozīcijas laiks 0.1 msec – 2 sec. Komplektā ar fotokameru ir jābūt 

adapterim, kameras pievienošanai mikroskopam.  
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9. IEKĀRTAS komplektā jābūt iekļautai programmatūrai attēlu apskatei un 

saglabāšanai datorā ar Windows 10 64 bit. 

 

10. Jānodrošina palīdzība pa tālruni lietošanas jautājumos IEKĀRTAS garantijas 

laikā, darba dienās no plkst. 10.00. līdz plkst. 15.00 (EET). 

 

11. Garantijas laikā jānovērš konstatētie IEKĀRTAS defekti vai jebkādi bojājumi, 

kuri nav radušies iekārtas nepareizas ekspluatācijas rezultātā, ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem. 

 

12. IEKĀRTAS garantijas laikam jābūt ne mazākam par 24 (divdesmit četriem) 

mēnešiem no IEKĀRTAS piegādes dienas, kuru laikā tiek nodrošināta IEKĀRTAS 

kvalitātes uzturēšana. 

 

*    *    * 


