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Tehniskā specifikācija 

„ Tīmekļa kameras iegādei” 

1. 1. Tehniskās specifikācijas priekšmets 

1.1. Tīmekļa kamera skaits  1 gab. 

 Megapikseļi    vismaz 3 MP 

Iebūvēts mikrofons   Jā 

Minimālais procesors ātrums  vismaz 1 GHz 

Maksimālais video izšķirtspēju  vismaz 1280 x 720 pikseļi 

Minimālais RAM    vismaz 512 MB 

Pilns HD    Nē 

Iebūvēta zibspuldze   Nē 

Interneta savienojums nepieciešams  Jā 

Atbalstītie video režīmi   vismaz 720p/30fps 

Foto funkcija    Jā 

Savienojumi    USB 2.0 

Atbalstītās Windows operētājsistēmas Windows 7,8,10 x32 & x64 

Atbalstītā     Skype™; Google Hangouts™;FaceTime®forMac®; 

     Logitech Vid HD 

Kustības sensors    Jā 

Skaņas samazināšana   Jā 

PTZ kontrole (Pan / Tilt / Zoom)  Jā 

Automātiska gaismas koriģēšana  Jā 

Sejas izsekošana    Jā 

Trokšņu slāpēšana   Jā 

FoV:      vismaz 60° 

Krāsa     Melns 

Vada garums    vismaz 1, 5 m 

Uzstādīšanas tips    Universal clip fits laptops, LCD or  monitors 

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

iekārtas tehnisko specifikāciju 

3.2. Pretendentam ir jānorāda kameras cenu bez PVN  

 

 

 


