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Tehniskā specifikācija 

„Rūtera iegādei” 
 

1. 1. Tehniskās specifikācijas priekšmets 

1.1. Rūteris skaits  1 gab. 

 Tīklošana 

Iekšējais modēms:      Jā 

Lietotāju skaits:       vismaz 50 lietotājs(i) 

Tīkla standarts:    IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af 

Atbalsta ISDN savienojumu:     Jā 

Auto MDI/MDI-X:      Jā 

Tīkla adrešu translēšana (NAT):     Jā 

Ethernet interfeisa tips:      Gigabit Ethernet 

MTU ceļa atklāšana:      Jā 

Savienojamība      Ethernet LAN (RJ-45) 

pieslēgvietu skaits:      vismaz 8 

DC ieejas ligzda:       Jā 

USB pieslēgvietu skaits:      vismaz 1 

Combo SFP portu daudzums:     vismaz 1 

 

Darbības rādītāji      

Iekšējā atmiņa:       vismaz 512 MB 

Zibatmiņa:       vismaz 256 MB 

 

WAN savienojums 

Ethernet WAN:       Jā 

Ethernet LAN īpašības  

Kabeļa likšanas tehnoloģija:     10/100/1000Base-T(X) 

Ethernet/LAN savienojums:     Jā 

Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums:    10, 100, 1000 

Mobilā tīkla savienojamība 

 

Vadības īpašības 

Quality of Service (QoS) atbalsts:     Jā 

Tīkla bāzēts menedžments:     Jā 

Atiestates poga:       Jā 

 

Protokli 

Vadības protokoli:   SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+ 

Atbalstāmie tīkla protokoli:  L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP 

Maršutēšanas protokols:   BGP, EIGRP, OSPF, RIP-1, RIP-2 

DHCP klients:       Jā 

DHCP serveris:       Jā 

 

Drošība 

Drošības algoritma atbalstīts:  3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, 

    HTTPS, IPSEC, SSL/TLS 

Ugusmūra drošība:      Cisco IOS 

MAC adreses filtrēšana:      Jā 
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piekļuves vadības saraksts (ACL):   Jā 

Firewall:     Jā 

 

Enerģijas pārvaldība 

Izejas spriegums:    12 

Power over Ethernet (PoE):   Jā 

Barošanas avota veids:    AC 

Maiņstrāvas ievades frekvence:   50 - 60 

Maiņstrāvas ievades spriegums:   100 - 240 

 

2. 2. Garantijas un piegādes nosacījumi 

2.1. Visām piegādātajām precēm un to komponentēm ir jābūt pilnīgi jaunām un nelietotām. 

2.2. Pretendents visām piegādātajām precēm un to komponentēm nodrošina vismaz 24 (divdesmit 

četru) mēnešu garantiju atbilstoši sekojošiem nosacījumiem: 

  - Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 8.00 

līdz 17.00. Informācijai par palīdzības dienestu ir jābūt uz katras datortehnikas vienības uzlīmes 

kopā ar piegādātāja nosaukumu un garantijas termiņa beigu datumu; 

  - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz 

pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par 2 stundām. Reakcijas laikā 

pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī to 

novēršanas plānotajiem termiņiem. 

  - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā vienu darba dienu laikā pēc izsaukuma 

saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu 

nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas 

pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. 

  - Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, 

kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo 

bojājumu gadījumā) vai remontu. 

2.3. Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 3 nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

3. 3. Citi nosacījumi 

3.1. Pretendentam ir jānorāda rūtera ražotāju un modeli, kā arī saite uz ražotāja tīmekļa vietni ar 

iekārtas tehnisko specifikāciju 

3.2. Pretendentam ir jānorāda rūtera cenu bez PVN  

 

 

 


