
Rīga 2017. gada ___. __________  

LĪGUMS 

Nr. LB–07/2017/144 

 

Par datoru piegādi 
Iepirkums LB/2017/24 

 

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

vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no 

vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Informācijas tehnoloģijas" 

tās valdes locekļa Harija Gala personā, kas darbojas saskaņā ar 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 

datorus (tālāk tekstā – PRECE) saskaņā ar iepirkuma LB/2017/24 noteikumiem, 

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

(LĪGUMA 2. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma piegādā PASŪTĪTĀJAM 

papildu PRECES (kopā ne vairāk kā 20 (divdesmit) PRECES vienības; tālāk tekstā – 

PAPILDU PRECE) saskaņā ar iepirkuma LB/2017/24 noteikumiem, tehnisko 

specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un PASŪTĪTĀJA pieteikumā noteikto attiecīgi 

piegādājamo PAPILDU PRECES apjomu. 

1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PRECES un PAPILDU PRECES kvalitātes 

uzturēšanu. 

2. PRECES UN PAPILDU PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

2.1. IZPILDĪTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

2.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS, parakstot PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecina 

PRECES saņemšanas faktu. 

2.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda 

PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, vai, ja pārbaudes laikā 

PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt PRECI. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš PRECES trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 

(desmit) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas 
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pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot 

PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt PRECI. 

2.5. PRECES piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis PRECI 

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 

2.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES 

piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 2.4. 

punktā noteiktajā kārtībā. 

2.6. PAPILDU PRECES piegāde notiek saskaņā ar LĪGUMA 2.2.–2.5. punktā noteikto 

kārtību 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas no 

PASŪTĪTĀJA, kuru PASŪTĪTĀJS drīkst iesniegt 10 (desmit) mēnešu laikā no 

PRECES piegādes dienas, piegādājot PAPILDU PRECES PASŪTĪTĀJAM 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. Vienas PAPILDU PRECES piegādes un kvalitātes 

nodrošināšanas cena nedrīkst pārsniegt pretendenta piedāvāto PRECES vienas vienības 

cenu (LĪGUMA 2. pielikums). 

3. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES un PAPILDU PRECES kvalitāti 3 (trīs) gadus 

no PRECES piegādes dienas, PAPILDU PRECEI – no PAPILDU PRECES piegādes 

dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks).  

3.2. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš 

PRECES vai PAPILDU PRECES trūkumus un defektus (tālāk tekstā – defekts), par 

kuriem PASŪTĪTĀJS paziņojis IZPILDĪTĀJAM. 

3.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES vai PAPILDU PRECES defektu, 

PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu uz e-pasta adresi [..]. 

3.4. IZPILDĪTĀJS novērš PRECES vai PAPILDU PRECES defektu 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas, saņemot bojāto PRECI 

vai PAPILDU PRECI pie PASŪTĪTĀJA K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un nododot 

PASŪTĪTĀJAM salaboto vai jauno PRECI vai PAPILDU PRECI. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.4. punktā noteikto termiņu vai neveic 

LĪGUMA 3.4. punktā noteiktos darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS var izvēlēties citu 

izpildītāju, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Maksa par PRECI ir 32,670.00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti 

septiņdesmit euro), t.sk. atlīdzība par PRECI 27,000.00 EUR (divdesmit septiņi 

tūkstoši euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 5,670.00 EUR (pieci tūkstoši seši 

simti septiņdesmit euro). Maksā par PRECI ir iekļauti visi izdevumi, kas 
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IZPILDĪTĀJAM nepieciešami saistībā ar PRECES iegādi, piegādi un tās kvalitātes 

nodrošināšanu, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas. 

4.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 4.1. punktā minēto maksu par 

PRECI 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi 

apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. 

4.3. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM maksu par pasūtītās PAPILDU PRECES 

piegādi un tās kvalitātes nodrošināšanu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PAPILDU 

PRECES pieņemšanas un PAPILDU PRECES piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina 

abpusējas parakstīšanas. 

4.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA akceptētu bankas izdotu 

LĪGUMA izpildes ekspromisorisko galvojumu 3,267.00 EUR (trīs tūkstoši divi simti 

sešdesmit septiņi euro) apmērā, kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz 

LĪGUMA 3.1. punktā minēto PRECES kvalitātes nodrošināšanas termiņu un ar kuru 

banka garantē atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, ja tāds rodas 

LĪGUMA saistību nepienācīgas izpildes gadījumā, t.sk. līgumsodu, zaudējumus. 

IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko galvojumu 

pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas ekspromisoriskā galvojuma daļas 

spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu. 

4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt bankas ekspromisorisko galvojumu vai tā 

pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc tā saņemšanas. 

4.6. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko galvojumu pa 

daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas ekspromisoriskā galvojuma 

termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisoriskā galvojuma 

pagarinājumu. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par LĪGUMA 2.1., 3.4. vai 4.6. punktā noteiktā termiņa nokavējumu 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no LĪGUMA 4.1. punktā paredzētās maksas par PRECI par katru kavēto 

kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no 

LĪGUMA 4.1. punktā paredzētās maksas par PRECI. 

5.2. Par LĪGUMA 2.6. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no maksas par 

pasūtīto PAPILDU PRECI un tās kvalitātes nodrošināšanu par katru kavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no maksas par pasūtīto 

PAPILDU PRECI un tās kvalitātes nodrošināšanu. 

5.3. Par LĪGUMA 3.5. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) apmērā no attiecīgā maksājuma summas. 
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5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo 

līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma IZPILDĪTĀJAM, vai arī 

IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 

5.5. Par LĪGUMA 4.2. vai 4.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods 

ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

rēķina saņemšanas dienas. 

5.6. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts 

par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības 

izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.  

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. 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).  

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS 

VARAS APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā 

PUSEI nav tiesību atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz 

atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

6.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību 

izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS 

VARAS APSTĀKĻU darbības laiku. 

6.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar 

izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības 

institūcijas izdotu dokumentu. 

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 

noteiktos gadījumus.  

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. 
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8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot 

IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

8.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.4. punktā noteikto termiņu vairāk par 

10 (desmit) kalendārajām dienām; 

8.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 

20 (divdesmit) kalendārajām dienām; 

8.1.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.6. punktā minēto termiņu vairāk par 

30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām; 

8.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar  

LĪGUMA 8.1.1., 8.1.2. vai 8.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

zaudējumus, vienpusēji atkāpties no PAPILDU PRECES pasūtījuma, rakstiski par to 

paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.6. punktā noteikto 

termiņu vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji 

atkāpjas no PAPILDU PRECES pasūtījuma, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no PAPILDU PRECES 

pasūtījuma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no paredzētās maksas (ar PVN) par pasūtīto PAPILDU PRECI un tās kvalitātes 

nodrošināšanu. 

8.4. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) 

mēnešus, PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI.  

8.5. 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 un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā 

bankas ekspromisoriskajā LĪGUMA izpildes galvojumā minēto summu pilnā apjomā. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. 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. 

9.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. LĪGUMA 2.2. punktā noteikto dokumentu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgi 

parakstīt PASŪTĪTĀJA [..]. 

10.2. LĪGUMA 2.3., 2.4., un 2.6. punktu izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA [..]. 

10.3. LĪGUMA 3.4. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt PASŪTĪTĀJA 

[..]. 

10.4. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai 

LĪGUMA saistību izpildei. 

10.5. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.6. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

10.7. LĪGUMS uzrakstīts uz 9 (deviņām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) 

lapām un 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

11.1. 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. 

11.2. PASŪTĪTĀJS – SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas", Ūnijas ielā 11A, Rīgā, 

LV-1039, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas numuru 40003042434 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003042434. Norēķinu 

konts "Swedbank" AS Nr. [..], BIC HABALV22.  

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________ _______________ 

/R. Jakovļevs/ /H. Gals/ 

2017. gada ___. __________ 2017. gada___. ________ 
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LĪGUMA Nr. LB–07/2017/144 

1. PIELIKUMS 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

1. Pamatplate Piedāvātajām datora komponentēm atbilstoša pamatplate ar: 

- 4 operatīvās atmiņas slotiem, kas kopā atbalsta 32 GB atmiņas apjomu; 

- 12 USB portiem, no tiem 7 porti ir USB 3.0; 

- TPM 2.0 drošības moduli (tas nodrošina Windows 10 Bitlocker diska 

šifrēšanas atbalstu); 

- SecureBoot atbalstu 

2. Procesors [..], kas nodrošina vismaz 8,000 punktu veiktspēju pēc Passmark CPU 

testu vidējā rādītāja  (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

3. Operatīvā atmiņa Apjoms 8 GB (2 x 4 GB), veids DDR4, takts frekvence 2,133 MHz 

4. Cietais disks un 

DVD iekārta 

Vismaz 200 GB liels SSD NVMe tehnoloģijas cietais disks: 

- izmanto PCI Express Gen3 x4 kopni; 

- nodrošina vismaz 13,000 punktu veiktspēju pēc Passmark Hard Drive 

testu vidējā rādītāja (http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php) 

DVD–RW iekārta 

5. Video karte [..], integrēta pamatplatē. Videokartei ir trīs digitālās izejas, no tām 

viena DVI. Nodrošina vienlaicīgu trīs ekrānu darbību. Nodrošina 

vismaz 1,000 punktu veiktspēju pēc Passmark Videocard testu vidējā 

rādītāja (http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

6. Tīkla karte Pamatplatē integrēta tīkla karte [..], atbilstoša 10/100/1000Base-TX (full 

duplex) Ethernet standartam, ar iespēju attālinātai ielādei no datortīkla 

(PXE) 

7. Skaņas karte Integrēta pamatplatē 

8. Korpuss ATX korpuss Mini Tower izpildījumā, atverams bez instrumentu 

palīdzības. Korpusa sānu malu biezums ir vismaz 0.5 mm. Divas 

USB 3.0 pieslēgvietas ir korpusa priekšpusē 

Korpusa izmērs 180mm x 304 mm x 375 mm 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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9. Barošanas bloks Jauda 280W, kas ir pietiekama, lai darbinātu datoru pie pilnas 

noslodzes. Aizsardzības tehnoloģijas – pārslodzes, sprieguma izmaiņu, 

īssavienojuma kontrole. Barošanas blokam ir CE un 80 Plus Bronze 

līmeņa sertifikāti. Atbilstošs 220-230 V, 50 Hz Eiropas standarta 

pieslēgumam 

10. Operētājsistēma Windows 10 Professional 

11. Windows 

savietojamība 

Nodrošina Windows 10 64 bitu sistēmas dziņu (driver) atbalstu un 

garantē piedāvātā datora stabilu darbību šajā operētājsistēmas vidē 

12. Papildu 

nosacījumi 

Klaviatūra un pele nav datora komplektācijā 

Dators ir marķēts ar piegādātāja nosaukuma zīmi un uzturēšanas 

termiņu, jauns un iepriekš nelietots 

 

 

  



 9 

 

LĪGUMA Nr. LB–07/2017/144 

2. PIELIKUMS 

PRECES CENA 

Pozīcijas nosaukums 

Vienības cena 

(euro bez 

PVN) 

Skaits 
Kopā (euro bez 

PVN) 

Dators [..] 540.00 50 27,000.00 

21% PVN (euro): 5,670.00 

Maksa par PRECI (euro):  32,670.00 

 

 


