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Pamatojoties uz 2013.gada 14.oktobra Elektronikas un datorzinātņu institūta 
pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa  nolikumā 
„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu 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) tiek veikti šādi grozījumi: 
 
 
1. Izteikt nolikuma 1.12. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: 
„1.12. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: Ja Pretendents 
ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs sniedz atbildi piecu dienu laikā, 
bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 
Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un kopā ar uzdoto jautājumu publicē 
Pasūtītāja mājaslapā.” 
 
2. Izteikt nolikuma 2.2.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: 
„2.2. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2013.gada 

13.novembrim plkst. 10.00.” 
 
3. Izteikt nolikuma 2.3.apakšpunkta pirmo teikumu  šādā redakcijā: 
„2.3. Piedāvājumus atver Institūtā: B korpusa 101.telpā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā 
2013.gada 13.novembrī plkst. 10.00.” 
 
4. 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 13.novembrim 
plkst. 10.00.” 
 
5. Aizstāt nolikuma 9.3.apakšpunktā vārdu kopu „Komisija var pieprasīt” ar vārdu kopu 
„Komisijai ir pienākums pieprasīt”. 
 
6. Papildināt nolikumu ar 10.8.1 un 10.8.2apakšpunktiem šādā redakcijā: 
„10.8.1 Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, 
kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu 
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt 
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no 
nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav 
uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja 
nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 
izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
10.8.2 Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 
zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 
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iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.” 
 
7. Izslēgt nolikuma 11.1.3. un 11.1.4.apakšpunktus. 
 
8. Grozīt apakšpunktu numerāciju no 11.1.5. uz 11.1.3., no 11.1.6. uz 11.1.4., no 11.1.7. 
uz 11.1.5., no 11.1.8. uz 11.1.6 
 
9. Papildināt nolikumu ar 11.2.4.1 un 11.2.4.2 apakšpunktiem šādā redakcijā: 
„11.2.4.1 pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija rakstiski izskaidro vai 
papildina iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju; 
11.2.4.2 labot  Pretendenta piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, ja tādas konstatē;”. 
 
10. Izslēgt nolikuma 13.2.apakšpunktu. 
 
11. Grozīt apakšpunktu numerāciju no13.3. uz 13.2., no 13.4. uz 13.3. 
 
12. Svītrot nolikuma 2. pielikuma  „Tehniskās specifikācijas” 18.daļas “Ātrdarbīgo 
fotodetektoru impulsreakcijas mērīšanas iekārtu piegāde”  1.punktā noteikto minimālo 
prasību „Maksimumjauda (FC konektora izejā) tip.10 mW min.5 mW” impulsa 
lāzeram ar vadības sistēmu. 
 
13. Izteikt nolikuma 2. pielikuma  „Tehniskās specifikācijas” 18.daļas “Ātrdarbīgo 
fotodetektoru impulsreakcijas mērīšanas iekārtu piegāde”  3.punktā noteiktās minimālās 
prasības platjoslas pastiprinātājam šādā redakcijā: 
„3. Frekvences joslas platums (-3 dB) no 50 kHz līdz 1.5 GHz; Sprieguma 
pastiprinājums ne mazāk kā 36 dB; Strāva-spriegums pārveidošanas koeficients 3.15 
mV/uA; Pastiprinātāja Ieeja (Izeja)  +/-Voltage (non-inverted); Ieejas Impedance 50 
Ω;Ieteicamā slodzes pretestība 50 Ω; maks. izejas signāla spriegums +0.8, -2.5 slodzē 
50Ω; ieejas un izejas konektori BNC Jack; Barošanas spriegums no +12 līdz +16 V”. 
 
Izteikt 3.punktā noteikto piemēru šādā redakcijā: 
„Piemēram, 
C5594-44  
Hamamatsu 
vai ekvivalents”. 
 
14. Izteikt nolikuma 2. pielikuma  „Tehniskās specifikācijas” 21.daļā „Osciloskopa ar 
piederumiem piegāde” noteiktās minimālās prasības osciloskopam ar piederumiem šādā 
redakcijā: 
 
Iekārtas 
nosaukums 

Minimālās Prasības Piezīmes  
 
 

Daudzums/ 
vienības  
nosaukums 

Osciloskops ar 
piederumiem 

Vismaz 20 GHz reāla laika osciloskops ar 
piederumiem  
4 kanāli, 50 GS/s  
Ieraksta garums  vismaz 10M point  

Piemēram 
TEKTRONIX  
DPO72004C 

1 gab. 
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Jitter  ne vairāk kā 290fs 
Barošana 220VAC 
 
      1.  Pasīvie adapteri (4 gab.) uz BNC 
      2.  Pasīvie adapteri (4 gab.) uz 
292MM 
      3.  Pasīvie adapteri (4 gab.) uz SMA 
      4.  20 GHz diferenciālais tausts 
      5.  6 GHz diferenciālais tausts  

6. Zemfrekvences 1MΩ aktīvā probe 
(2 gab.) 

7. DC to 1 GHz, 42 V, diferenciālais 
tausts 

 

 
www.tek.com 
1.  Pasīvie 
adapteri (4 
gab.) TCA-
BNC 
2. Pasīvie 
adapteri (4 
gab.) TCA-
292MM 
3.  Pasīvie 
adapteri (4 
gab.) TCA-
SMA4. 
piederums 
P7520A 
5. piederums 
P7506 
6. piederums 
TCA-1MEG 
7. piederums 
P6251 
Vai 
ekvivalents 

 
 
15. Izteikt nolikuma 2. pielikuma  „Tehniskās specifikācijas” 28.daļā „Spektometru 
piegāde” 2.punktā noteiktās minimālās prasības miniatūrajam spektrometra gaismas 
avotam šādā redakcijā: 
 

3.1. Spektrālais 
diapazons 

Vismaz 370 nm – 
2400nm 

3.2. Lampas tips Halogens  

3.3. Kvēldiega 
temperatūra 

Ne mazāk kā 
2900°K  

3.4.Stabilitāte   Vismaz  0,6% 

3.5. Spuldzes darbības 
laiks 

Vismaz 2000 
stundas 

3.6. Aprīkojums  Vismaz filtra 
turētājs, 
vājinātājs un  
aizvars (shutter) 

2. Miniatūrs 
spektrometra 
gaismas avots  

 

3.7. Spuldzes jauda Ne vairāk kā 20W 

Piemēram, 
ražotāja Ocean 
Optics 

modelis HL-
2000 HP-
FHSA vai cita  
ražotāja 
ekvivalents, 
jauns, darba 
kārtībā ar 
norādīto 
aprīkojumu un 
ar darbībai 
nepieciešamo 
programmatū-
ru 

1 gab. 
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3.8. Gaismas avota 
nestabilitāte  

Ne lielāka kā 
0,4% stundā 

3.9.Strāvas patēriņš Ne vairāk kā 2,0A  

3.10. Barošanas 
spriegums  

Līdzspriegums ne 
vairāk kā 12V 

3.11.Ierīces 
stabilizācijas laiks  

Ne vairāk kā 6 
min. 

3.12. Ierīces svars  Ne vairāk kā 0.5 
kg 

3.13. Ierīces izmēri Ne vairāk kā 
80mm x 80mm x 
160mm 

3.14. Garantija (ražotāja 
un/vai pārdevēja) 

Vismaz 3 gadi 

3.15. Darba 
temperatūras diapazons 

Vismaz 5°C - 30°C 

 
 
 
16. Izteikt nolikuma 5. pielikuma  „Iepirkuma līguma projekts”  9.4.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„9.4. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja 
Piegādātāja Piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc 
Piegādātāja Piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai 
izplatītājs. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir 
ekvivalents vai labāks par Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām 
tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja Līguma grozījumi ir noformēti 
rakstiski kā pielikums Līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces 
cena paliek nemainīga”. 
 
 
 
 
 
 
I.Ķīse 67558206 
inguna.kise@edi.lv  


