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Pamatojoties uz 2012.gada 13.decembra Elektronikas un datorzinātņu institūta 

pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa nolikumā 
„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un zinātnisko darbinieku darba vietu 
aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” (turpmāk – 
nolikums) ir veikti šādi grozījumi: 
 
 
 
 
1. Izteikt nolikuma 2.2.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: 
„2.2. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2013.gada 
10.janvārim plkst. 10.00.” 
 
2. Izteikt nolikuma 2.3.apakšpunkta pirmo teikumu  šādā redakcijā: 
„2.3. Piedāvājumus atver Institūtā: A korpusa 6.telpā (auditorija), 2.stāvā, Dzērbenes ielā 
14, Rīgā 2013.gada 10.janvārī plkst. 10.00.” 
 
3. Izteikt nolikuma 2.6.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: 
„2.6. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts 
Nolikuma 2.2.apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2013.gada 10.janvārim 
plkst. 10.00. slēgtā aploksnē.” 
 
4. Izteikt nolikuma 4.1.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„4.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, 
ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai 
prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi)..” 
 
5. Izslēgt nolikuma 4.1.6.3.apakšpunktu. 
 
6. Aizstāt nolikuma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. un 4.4. apakšpunktos vārdu kopu 
„Nolikumam 4.1.6.1., 4.1.6.2. un 4.1.6.3. apakšpunktos” ar vārdu kopu „Nolikuma 
4.1.6.1. un 4.1.6.2. apakšpunktos”. 
 
7. Izteikt nolikuma 5.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.3.1. apliecinājums, ka uz Pretendentu (sagatavo atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam) un 
personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās (sagatavo atbilstoši Nolikuma 
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6.pielikumam), neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 
5. un 10.punktā noteiktie izslēgšanas noteikumi;”. 
 
8. Aizstāt nolikuma 5.6.2.apakšpunktā vārdu kopu „1., 2., 3., 4., 5.,10. un 11.punktā 
noteiktie izslēgšanas noteikumi” ar vārdu kopu „1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie 
izslēgšanas noteikumi”. 
 
9. Izslēgt nolikuma 5.7., 5.7.1., 5.7.2.,5.7.3.,  8.5. un 14.5.apakšpunktu. 
 
10. Izteikt nolikuma 1.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> nav piemērojams kāds no Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10..punktā noteiktajiem 
Pretendentu izslēgšanas noteikumiem.” 

11. Izslēgt nolikuma 1.pielikumā 8., 8.1. un 8.2.apakšpunktu. 

12. Nolikuma 2.pielikumā: 

7.lote 
1.pozīcijā „Dators - 1” minimālās prasības procesoram izteikt šādā redakcijā: 

„Veiktspēja vismaz 5000 PassMark - CPU Mark, 6MB Cache, LGA1155, 77W, iGPU, 
22nm Die Lithography, 4  kodoli”. 

1.pozīcijā „Dators - 1” minimālās prasības pamatplatei izteikt šādā redakcijā: 

„LGA 1155, Only With iGPU ready CPU, ATX, DDRIII, Z77 vai Z75 vai ekvivalents 
chipset, vismaz 4 USB 3.0 Porti, vismaz HDMI izeja, vismaz 2x SATA3 Porti, 100% All 
Solid Capacitor, Combo Cooler Option, Internet Flash, Dehumidifier, UEFI System 
Browser”. 

 

2.pozīcijā „Dators - 2”minimālās prasības procesoram izteikt šādā redakcijā: 

„Veiktspēja vismaz 5000 PassMark - CPU Mark, 6MB Cache, LGA1155, 77W, iGPU, 
22nm Die Lithography, 4  kodoli”. 

 

3.pozīcijā „Dators - 3” minimālās prasības procesoram izteikt šādā redakcijā: 

„Veiktspēja vismaz 5000 PassMark - CPU Mark, 6MB Cache, LGA1155, 77W, iGPU, 
22nm Die Lithography, 4  kodoli”. 

3.pozīcijā „Dators - 3” minimālās prasības operatīvai atmiņai izteikt šādā redakcijā: 

„Vismaz 2 x 8 Gb, DDR3, 1.5v JEDEC, X.M.P”. 

3.pozīcijā „Dators - 3” minimālās prasības pamatplatei izteikt šādā redakcijā: 
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„Vismaz LGA 1155, Only With iGPU ready CPU, ATX, DDRIII, Z77 vai Z75 chipset, 4 
USB 3.0 Porti, HDMI izeja, 2x SATA3 Porti, 100% All Solid Capacitor, Combo Cooler 
Option, Internet Flash, Dehumidifier, UEFI System Browser”. 

3.pozīcijā „Dators - 3” minimālās prasības tīkla barošanas blokam izteikt šādā redakcijā: 
„Jauda vismaz 400W, ATX 2.3, Active PFC, 2 x SATA, 4 x MOLEX, Ripple & Noise 
70mV P-P pie 24A slodzes, 220 V”. 
 

4.pozīcijā „Dators - 4” minimālās prasības procesoram izteikt šādā redakcijā: 

„Veiktspēja vismaz 5000 PassMark - CPU Mark, 6MB Cache, LGA1155, 77W, iGPU, 
22nm Die Lithography, 4  kodoli”. 

4.pozīcijā „Dators - 4” minimālās prasības operatīvai atmiņai izteikt šādā redakcijā: 

„Vismaz 2 x 8 Gb, , 1.5v JEDEC DDR3, X.M.P”. 

4.pozīcijā „Dators - 4” minimālās prasības tīkla barošanas blokam izteikt šādā redakcijā: 
„Jauda vismaz 400W, ATX 2.3, Active PFC, 2 x SATA, 4 x MOLEX, Ripple & Noise 
70mV P-P pie 24A slodzes, 220 V”. 
 
5.pozīcijā „Portatīvais dators” minimālās prasības pirmajā un otrajā teikumā izteikt šādā 
redakcijā: 
„Ar vismaz četru kodolu procesoru, ar vismaz veiktspēju vismaz 3000 PassMark - CPU 
Mark. Ar vismaz 6GB operatīvo atmiņu, 1TB cieto disku ar Serial ATA interfeisu.” 
 
6.pozīcijā „Serveris” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Ar vismaz: četru kodolu procesors ar arhitektūru 32nm, operatīvā atmiņa DDR3-1333 
4Gb, Cietais disks (, 1TB, 7200RPM , 64MB buferis, SATA3, MTBF 50000 hr., Shock 
resistance 2ms - work 65G / idle 300G), servera korpuss rackmount tipa (augstums ne 
vairāk kā 2U).” 
 

13.lote 
 

1.pozīcijā „Pārnēsājamais digitālais multimetrs” 1.7.apakšpunktam „Drošības atbilstība” 
minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Atbilst  vismaz IEC 61010-1:2001/ EN610101-1 -1:2001vai  ekvivalentām prasībām.” 
1.pozīcijā „Pārnēsājamais digitālais multimetrs” 1.8.apakšpunktam „EMC atbilstība” 
minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz IEC/EN 61326: 2002, CISPR 11 vai ekvivalentām prasībām.” 
 
2.pozīcijā „Pārnēsājamais digitālais multimetrs” 2.4.apakšpunktam „Drošības atbilstība” 
minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz IEC-61010 600 V CAT IV / 1,000 V CAT III vai ekvivalentām prasībām.” 
 
3.pozīcijā „Barošanas avots” 3.10.apakšpunktam „3.10. Drošība un EMC” minimālās 
prasības izteikt šādā redakcijā: 
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„Atbilst  vismaz EN61010-1 un EN61326 prasībām vai ekvivalentām prasībām.” 
 
4.pozīcijā „Barošanas avots” 4.10. apakšpunktam „Drošība un EMC” minimālās prasības 
izteikt šādā redakcijā: 
„Atbilst  vismaz EN61010-1 vai ekvivalentām un EN61326 vai ekvivalentām prasībām.” 
 

15.lote 
1.pozīcijā „Drēbju skapis” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 195x70x58 (augstums, platums, dziļums) 
dižskabārdis 
no vismaz 16mm skaidu plāksne, lamināts 
korpuss aplīmēts ar ABS maliņu”. 
 
2.pozīcijā „Drēbju skapis” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 192x70x40x 
dižskabārdis 
vismaz 16 mm skaidu plāksne, lamināts. Korpuss aplīmēts ar ABS maliņu”. 
 
3.pozīcijā „Grāmatu skapis” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 
178x60x30 
dižskabārdis 
no vismaz 16mm skaidu plāksnes, lamināts 
korpuss aplīmēts ar  ABS maliņu”. 
 
4.pozīcijā „Datora galds ar metāla karkasu” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 
75x175x120 
dižskabārdis 
Galda virsma no vismaz 25 mm skaidu plāksnes, lamināts 
virsma aplīmēta ar  ABS maliņu 
Ar regulējamu kāju augstumu un metāla režģi”. 
 
5.pozīcijā „Iekārtu galds ar metāla karkasu” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 
75x190x90 
dižskabārdis 
Galda virsma no vismaz 25 mm skaidu plāksnes, lamināts 
virsma aplīmēta ar  ABS maliņu 
Ar regulējamu kāju augstumu”. 
 
6.pozīcijā „Korpusa galds ar atvilkņu bloku” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 
70x120x105 
dižskabārdis 
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no vismaz 16 mm skaidu plāksnes,lamināts”. 
 
7.pozīcijā „Galds ar metāla kājām” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 72x140x75/90 
dižskabārdis 
Galda virsma no vismaz 25 mm skaidu plāksnes, lamināts 
virsma aplīmēta ar ABS maliņu 
Ar regulējamu kāju augstumu”. 
 
8.pozīcijā „Atvilkņu bloks ar virsmu uz riteņiem” minimālās prasības izteikt šādā 
redakcijā: 
„Vismaz 63x43x55  
dižskabārdis 
16 mm skaidu plāksne, lamināts 
Korpuss un virsma aplīmēti ar  ABS maliņu”. 
 
9.pozīcijā „Plaukts” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 195x70x35 
dižskabārdis 
vismaz 16mm skaidu plāksne, lamināts 
5 
Korpuss aplīmēts ar ABS maliņu”. 
 
10.pozīcijā „Plaukts ar durtiņām” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 195x70x36 
dižskabārdis 
16mm skaidu plāksne, lamināts 
3+2(aiz durtiņām) 
Korpuss aplīmēts ar ABS maliņu”. 
 
11.pozīcijā „Plaukts” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 74x80x58 
dižskabārdis 
vismaz 16 mm skaidu plāksne, lamināts 
korpuss aplīmēts ar  ABS maliņu”. 
 
12.pozīcijā „Biroja krēsls” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 105/115x62x54 
Melna 
Sietiņaudums 
Ar augstuma un sēdes slīpums regulāciju ”. 
 
13.pozīcijā „Biroja auduma krēsls” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 85/96x55x53 
Melna 
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Audums 
Ar augstuma regulāciju.”. 
 
14.pozīcijā „Apmeklētāja auduma krēsls” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 80x50x42 
Melna 
Audums 
Mīksti, polsterēti 
Metāla”. 
 
15.pozīcijā „Apmeklētāja auduma krēsls” minimālās prasības izteikt šādā redakcijā: 
„Vismaz 85x45x45 
Melna  
Audums  
Metāla”. 
 

13. Papildināt nolikuma 5.pielikumu ar 6.5.apakšpunktu: 
„6.5. Par Līguma 2.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu Pasūtītājs 
maksā Piegādātājam līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā 
nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 
(desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas.” 
 
14. Izslēgt nolikuma 5.pielikumā 11.1. un 11.2.apakšpunktus. 
 
15. Papildināt nolikumu ar 6.pielikumu „Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 
apliecinājuma forma” šādā redakcijā: 

„Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums 

Iepirkums: „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un zinātnisko darbinieku darba 
vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr. 
2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, Iepirkuma ID Nr.: EDI 
2012/5. 

Kam: Elektronikas un datorzinātņu institūtam  

AIZPILDA PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 
 

 
Ar šo < Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un 

uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), 
reģistrācijas numurs un adrese>: 
 
1. Apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma 
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procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas 
numurs>) ietvaros;  

 
2. Kā arī apliecina to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās 

daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā  noteiktie izslēgšanas gadījumi: 

 
• ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā 
nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu 
nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās 
finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā 
organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi). 

•    ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību 
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 1)viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai 
pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai 
pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi 
(minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi); 2) vienas personas 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti 
gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida 
darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja 
no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums 
vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem 
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši). 

•   ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, 
nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, 
vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 
konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir 
atbrīvojusi no naudas soda. 

•    nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 
pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka 
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

•    Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 
tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu 
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EDI 2012/5; Grozījumi atklāta konkursa nolikumā „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un 
zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, 
komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros 
 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

Paraksttiesīgās personas 
_________________________                ___________                  ___________________                             
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
                             
 
_________________2013.gada ___.________________’ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 
 
 
 
 
 
I.Ķīse 67558206 
inguna.kise@edi.lv 
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