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Tehniskā specifikācija 

„Datoru, monitoru un nepārtrauktas barošanas bloku iegadei” 

1. Tehniskās specifikācijas priekšmets 

1.1. Nepārtrauktas barošanas bloks skaits  5 gab 

 UPS tips   line interactive 

Formas faktors  tower 

Jauda    vismaz 850 VA (520 W) AVR 

Baterijas tips   sealed lead-acid 12V/7Ah x 1 pc 

Ieeja    220V, 50 Hz 

Izeja    220V, 50 Hz (uz baterijas) 

Pārslēgšanas ātrums  ne vairāk kā 10 ms  

Rezervēšanas laiks  8...20 mins (atkarībā no slodzes) 

Uzlādes laiks   līdz 12 stundām 

Kontaktligzdu tipi  1x C14 ieejas, 2x C13 izejas; USB-BF savienotājs 

Darbības nosacījumi  0 °C ~ 40 °C, pie mitruma 20 ~ 90 %RH  

    bez kondensācijas 

USB interfeiss      ir 

UPS pārvaldības programmatūra   ir 

UPS statusa LED indikācija    ir 

Aizsardzība pret īssavienojumu   ir 

Aizsardzība pret pārspriegumu un zibeni  ir 

Brīdinājuma signāls     ir 

Aizsardzība pret pārslodzi un izlādi   ir 

Cold-start funkcija     ir 

UPS kabelis      2 gab 

1.2. Monitors skaits  4 gab 

 izmērs      vismaz 23.8" (60,45 cm)    

veids      Matēts (Anti-Glare)    

tehnoloģija     IPS  

izšķirtspēja     vismaz 1920 x 1080  FHD 

malu attiecība     16:9    

kontrasts     vismaz 10 000 000 : 1    

apskata leņķis (horizontālais / vertikālais) vismaz 178°(H)/178°(V) º    

spilgtums     vismaz 250 cd/m2    

reakcijas laiks     vismaz 5 ms 

atjaunošanas frekvence   līdz 76 Hz    

iebūvēti skaļruņi    Ir 

monitora regulējums    Pēc leņķa    

pieslēgums     VGA (D-Sub)  1  

      HDMI   1    

      DVI   1 
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1.3. Dators skaits  2 gab 

  

Mātesplate 

ligzda (socket)  LGA 1151 

plates izmērs   mATX Form Factor 8.9inch x 7.3inch ( 22.6cm x 18.5cm )  

atmiņa    vismaz 2 x DIMM, Max.32GB, DDR4 2666/2400/2133MHz  

   Non-ECC, Un-buffered Memory  

   Dual Channel Memory Architecture 

pieslēgvietas   1 x PS/2 keyboard 

(Back I/O Ports)  1 x PS/2 mouse  

   1 x DVI-D 

   1 x D-Sub 

   1 x HDMI 

   1 x LAN (RJ45) port; Realtek® RTL8111H,  1Gb 

   vismaz 2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A up to 5Gbps 

   vismaz 2 x USB 2.0  

   3 x Audio jacks, Realtek® ALC887  

grafika   Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support  

   Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/D-Sub ports  

     

Procesors  vismaz Intel i3-8100 LGA1151; dzesētājs iekļauts 

kodolu skaits  vismaz 4 

frekvence  vismaz 3,60 GHz 

 

Atmiņa  vismaz 8 GB; 2666 MHz; Crucial DDR4  

  

Cietais disks  SSD form faktor 2.5” Kingston A400 

Interfeiss  SSD interface SATA 

apjoms   vismaz 240 GB, 

lasīšanas ātrums  vismaz  500 MB/s 

rakstīšanas ātrums  vismaz  350 MB/s 

 

Barošanas bloks vismaz 450W CORSAIR VS 

 

1.4. Operētājsistēmas Licences skaits  2 gab 

  

Microsoft Windows 10 Pro OEM, English, 64-bit 

 

1.5. Programmatūra skaits  1 gab 

  

Microsoft Office Home and Business 2019 ESD, Multilingual 

 

2. Garantijas un piegādes nosacījumi 

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

nelietotām. 
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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. Citi nosacījumi 

3.1. Pretendentam ir jānorāda katras tehniskās specifikācijas vienības ražotājs un modelis, 

kā arī saite uz ražotāja tīmekļa vietni ar iekārtas tehnisko specifikāciju 

3.2. Pretendentam ir jānorāda katras tehniskās specifikācijas vienības cenu atsevišķi bez 

PVN 

    

 


