Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
Planšetdatoru ar aprīkojumu un programmatūru (meža taksācijas darbu veikšanai)
iegāde SIA „Rīgas meži“vajadzībām,
iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2016/60

IZRAKSTS no 05.10.2016.līguma Nr. SRM-16-646- lī
Līgums Nr.SRM-16-646- lī
par planšetdatoru piegādi
Rīgā,

2016. gada 5 . oktobrī
SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara
Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk –
Pircējs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEOSTAR", vienotais reģistrācijas numurs 40003345537, tās valdes
priekšsēdētāja Māra Knoka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti kā Puses,
pamatojoties uz iepirkuma Planšetdatoru ar aprīkojumu un programmatūru (meža taksācijas darbu
veikšanai) iegāde SIA „Rīgas meži“vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2016/60,
(turpmāk – Iepirkums) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1.1.

1.2.
1.3.

2.1.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

3.1.

3.2.
3.3.

1. Līguma priekšmets
Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod planšetdatorus ar GPS un programmatūru (turpmāk – Prece)
saskaņā ar Līgumu un tā Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). Preces plānotie apjomi un
vienības izcenojumi noteikti Finanšu piedāvājumā (2.pielikums).
Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Pircēja birojā : Ostas prospekts 11, Rīga.
Ar kvalitatīvu Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst
konkrētajam Preču veidam paredzētajām prasībām, Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskā
specifikācijā noteiktajam.
2. Līguma summa un apmaksas kārtība
Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 11049.00 EUR
(vienpadsmit tūkstoši četrdesmit deviņi euro 00 euro centi) (turpmāk - Līguma kopsummma).
Papildus tiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Preces vienas vienības cena ir EUR 3683.00 (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro 00
euro centi), bez PVN.
Līgumcenā ir iekļautas visas Preces iepakojuma un piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai
vietai, Pircēja personāla apmācība, remonti garantijas laikā, kā arī visi nodokļi (izņemot
pievienotās vērtības nodoklis), nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar
Preces piegādi Pircējam.
Pircējs samaksā Pārdevējam par saņemto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina
saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts Bankas pārskaitījums uz Pārdevēja
norādīto bankas norēķinu kontu.
3. Preces pieņemšana – nodošana
Pārdevējs nodod Preci Pircējam atbilstoši Līguma 1.1. punktā minētajam pasūtījumam Līguma
1.2. punktā minētajā piegādes vietā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas.
Preces pieņemšana pēc daudzuma notiek abu Pušu pārstāvju, kas norādīti Līguma 8.8.punkta
apakšpunktos, klātbūtnē piegādes dienā.
Ja Preces pēc daudzuma pieņemšanas gaitā, tiek konstatēti būtiski trūkumi, bojājumi vai Preces
iesaiņojuma bojājumi, Puses sastāda attiecīgu Defektu aktu, kurā Pircējs norāda atklātos
trūkumus. Gadījumā, ja Defektu aktu paraksta tikai Pircējs, tam ir tāds pats juridiskais spēks,
kā tad, ja to parakstītu abas Puses. Pārdevējam par saviem līdzekļiem tie jānovērš 2 (divu)
nedēļu laikā. Trūkumu novēršanas laikā Pārdevējam tiek aprēķināts 5.4. punktā minētais
līgumsods.
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3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.
4.2.
4.3.

Pārdevējs nodrošina Precei atbilstošu, uzglabāšanai, transportēšanai un pārkraušanai piemērotu
un drošu iepakojumu. Par Preces bojājumiem un/vai zudumiem, kas radušies nepiemērota
iepakojuma vai nepareiza marķējuma dēļ, atbild Pārdevējs.
Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku
līdz tās nodošanai pēc daudzuma Pircējam.
Pircējs 2 (divu) nedēļu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta pēc daudzuma
abpusējas parakstīšanas dienas pārbauda Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un sastāda
pieņemšanas - nodošanas aktu par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai.
Ja Pircējs pēc Preces pieņemšanas pēc daudzuma konstatē Preces neatbilstību Tehniskajai
specifikācijai, Puses sastāda attiecīgu Defektu aktu, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus.
Gadījumā, ja Defektu aktu paraksta tikai Pircējs, tam ir tāds pats juridiskais spēks, kā tad, ja to
parakstītu abas Puses. Pārdevējs pieņem Pircēja pretenzijas par saņemtās Preces neatbilstību
Tehniskajai specifikācijai 1 (viena) mēneša laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta pēc
daudzuma pēc abpusējas parakstīšanas dienas. Pārdevējam par saviem līdzekļiem jāaizvieto
nekvalitatīvo Preci ar Tehniskajai specifikācijai atbilstošu Preci. No šajā punktā minētā
Defektu akta abpusējas parakstīšanas dienas līdz Preces aizvietošanas dienai – t.i. aizvietotās
Preces pieņemšanas – nodošanas akta pēc daudzuma abpusējas parakstīšanas dienas,
Pārdevējam tiek aprēķināts 5.4. punktā minētais līgumsods.
Preces pieņemšanas – nodošanas akta par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai
parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Defektu aktā/os norādītās Preces aizvietošanas ar
Tehniskajai specifikācijai atbilstošu Preci. Pircējam ir tiesības veikt aizvietotās Preces
atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudi 1 (viena) mēneša laikā pēc aizvietotās Preces
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Puses paraksta Preces pieņemšanas nodošanas aktu par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai, kas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Šajā punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir
pamats Līguma 2.3. punktā minētā rēķina izrakstīšanai.
Visi Defektu akti kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Gadījumā, ja Defektu aktu
paraksta tikai Pircējs, tam ir tāds pats juridiskais spēks, kā tad, ja to parakstītu abas Puses.
4. Kvalitāte un garantija
Pārdevējs garantē Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
Preces garantijas laiks ne mazāk kā 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta par Preces
atbilstību Tehniskajai specifikācijai abpusējas parakstīšanas dienas.
Pārdevējs garantijas termiņā par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā no Defektu akta
sastādīšanas dienas novērš Precei konstatētos defektus vai nekvalitatīvo Preci aizvieto ar
Tehniskajai specifikācijai atbilstošu Preci. Par Preces defektu tiek sastādīts Defektu akts, kurā
Pircējs norāda atklātos trūkumus. Gadījumā, ja Defektu aktu paraksta tikai Pircējs, tam ir tāds
pats juridiskais spēks, kā tad, ja to parakstītu abas Puses. Līguma 5.4. punktā minētais
līgumsods tiek piemērots par katru termiņa nokavējuma dienu, ja nav novērsti Precei
konstatētie defekti vai nav aizvietota nekvalitatīvā Prece ar Tehniskajai specifikācijai atbilstošu
Preci 2 (divu) nedēļu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

5. Pušu saistības, atbildība un līgumsodi
Pārdevēja saistības:
Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi Pircēja adresē - Ostas prospekts 11, Rīga;
Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām
sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
5.1.4. Pārdevējs nodrošina Preces garantijas servisu atbilstoši Līguma 4. sadaļai;
5.2.
Pircēja saistības:
5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.3.
Puses atlīdzina viena otrai zaudējumus, kas otrai pusei nodarīti to vainojamas rīcības dēļ.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci pēc daudzuma nav piegādājis, Pārdevējam tiek aprēķināts
līgumsods 1% (viena procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru no Preces
piegādes kavējuma dienām, kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nepiegādātās Preces
summas.
Ja Pircējs nokavē maksājuma termiņus, Pircējam tiek aprēķināts līgumsods 1 % (viens
procents) apmērā no apmaksas summas par katru samaksas termiņa kavējuma dienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no apmaksas summas.
Pārdevējs ar Līgumu pielīgto tiesību un pienākumu izpildē ir tiesīgs piesaistīt šādus
apakšuzņēmējus: nav norādīti (nosaukums (vārds uzvārds), reģistrācijas numurs (personas
kods)).
Pusēm ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par pieņemto Preci vai
apmaksāto summu tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda
summa.
Ja Līgums tiek izbeigts Pārdevēja vainas dēļ (Līguma 6.3. punkts), Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma kopsummas, 10 (desmit) kalendāro dienu
laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

6. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana
Līgums stājas spēkā tā abpusējā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu Līgumā noteikto
saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
6.2.
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
6.3.
Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam, ja;
6.3.1. tas kavē Preces piegādes termiņu pēc daudzuma vairāk kā par 10 (desmit) dienām;
6.3.2. tas kavē Preces defektu novēršanas vai tās aizstāšanas termiņu ar Tehniskajai specifikācijai
atbilstošu Preci vairāk kā par 10 (desmit) dienām.
6.4.
Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pircējam, ja:
6.4.1. tas kavē Līgumā noteikto rēķinu samaksas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām.
6.5.
Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
6.6.
Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pušu
paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (nodošanas pastā) dienas.
6.7.
Izbeidzot Līgumu Līgumā noteiktajos gadījumos, Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā noteikto
līgumsodu un atlīdzina Pircējam visus radušos zaudējumus.
6.1.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7. Nepārvarama vara
Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja
paredzēt, novērst vai ietekmēt, un, par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas
katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to
pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura
negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to
konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.
Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā
darbojas nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas
iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības
nepārvaramas varas dēļ.
Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses
netiek atbrīvotas no saistību izpildes.
Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām
dienām, Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi, 5 (piecas)
darba dienas iepriekš.
Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida
zaudējumiem.
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8. Vispārīgie noteikumi
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības
risināmas pēc Prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Rīgas starptautiskajā šķīrējtiesā
(šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena šķīrējtiesneša
sastāvā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un
procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
8.2.
Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja tie
izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
8.3.
Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu
norādītajām elektroniskā pasta adresēm no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8:30 līdz
plkst. 17:00.
8.4.
Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā
neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam
atbilstošiem noteikumiem.
8.5.
Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai korespondences adreses un bankas
rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu,
kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.6.
Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu
saistību un tiesību pārņēmējiem.
8.7.
Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai
personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.8.
Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (izdara Pieprasījumus, saskaņo Preču
pavadzīmes, sastāda aktus, pretenzijas) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
8.8.1. no Pircēja puses – SIA „Rīgas meži” programmu izstrādes un datortīklu administrēšanas
galvenais speciālists Andris Meijers, tālr.Nr. + 371 26198899, fakss +371 67037207,
andris.meijers@riga.lv.
8.8.2. no Pārdevēja puses –Atis Vallis, Trimble produktu menedžeris, ofisa tālr. + 371 67615233, m.
tālr.: +371 26564437, e-pasts: atis.vallis@geostar.lv, info@geostar.lv.
8.9.
Preces
pieņemšanu,
parakstot
Preces
pavadzīmi
un
nodošanas – pieņemšanas aktu, veic Pircēja Pieprasījumā norādītā Preču saņemšanai pilnvarotā
persona.
8.10. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā
punktiem, un to apliecina, parakstot Līgumu.
8.11. Līgums ir sastādīts uz parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz 7 ( septiņām) lapām,
no kurām;
8.11.1. Līguma pamatteksts uz 2 (divām) lapām;
8.11.2. Līguma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;
8.11.3. Līguma 2. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas;
8.11.4. Līguma 3.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 2 (divām) lapām.
8.12. Abi līguma teksti ir identiski un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma
eksemplārs glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja.
8.1.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS
PĀRDEVĒJS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEOSTAR"
SIA „Rīgas meži”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003345537
PVN maksātāja reģ.Nr.LV40003982628
PVN maksātāja reģ.Nr.LV 40003345537
Adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Adrese: Mārupes iela 20, Rīga, LV-1002
Banka: A/S DNB Banka
Banka: A/S Swedbanka
IBAN: LV06RIKO0002013116269
IBAN: LV30HABA0001408035097
e-pasts: rigasmezi@riga.lv
e-pasts: info@geostar.lv

___________________________

___________________________
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Valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš

Valdes priekšsēdētājs Māris Knoks

5

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
Planšetdatoru ar aprīkojumu un programmatūru (meža taksācijas darbu veikšanai)
iegāde SIA „Rīgas meži“vajadzībām,
iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2016/60

Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Lauka planšetdators ar GPS un programmatūru (viena aparāta komplektācija) (Trimble
Yuma 2 vai ekvivalents):
Kopējais apjoms - 3 gab.
Nr.
p.k.
1.

NOSACĪJUMI

PRASĪBAS

1.1.
1.2.

GPS datu uzkrājējs ar papildaprīkojumu
Microsoft Windows 7 Professional vai jaunāka, vai
Iekārtā uzstādīta operētājsistēma.
ekvivalenta operētājsistēma
Iekārtas svars ar standarta baterijām.
Ne vairāk kā 1,2 kg

1.3.

Iekārtas operatīvā atmiņa.

Nav mazāka kā 4 GB

1.4.

Iekārtas procesora taktfrekvence

Ne mazāk kā 1,6 Ghz, 2 kodoli

1.5.

Akumulatora darbības ilgums

vismaz 5 stundas.

1.6.

Iekārtas darbības temperatūra.

Vismaz no -30º līdz +60º C

1.7.

Iekārta ir triecienizturīga.

Kritienā vismaz no 1,2m augstuma .

1.8.

Iekārta ir ūdensdroša.
Iekārtai ir krāsu skārienjūtīgs, tiešos
saules staros lasāms ar apgaismojumu
ekrāns.

Vismaz IP65 vai ekvivalenta standarta līmenī.
Vairāku vienlaicīgu skārienu jūtīgs WVGA vai analogs
ekrāns ne mazāk kā 1024x600 pikseļi un ne mazāk kā 7
collas.

1.10.

Mērījumu dati tiek glabāti iekārtas
iekšējā atmiņā un atmiņas kartē.

Vismaz 128 GB SSD iebūvētā atmiņa.

1.11.

Iekārta spēj uztvert paralēlos GPS
kanālus

Iebūvēts GPS, kas uztver L1 kodus un viļņu datus vismaz
50 kanālos

1.12.

Bluetooth.

1.13.

WiFi

Vismaz versija 4.0. ar EDR vai ekvivalents.
Iekārta nodrošina WiFi tehnoloģiju interneta un citu
savienojumu nodrošināšanai.

1.9.

1.14.

1.15.
1.16.

Reāla laika precizitāte, summējot visu
iespējamo kļūdu parametrus, pie
piedāvātās komplektācijas. (izmantojot
jebkurus programmatūras aprēķinus pie
jebkurām aprēķinu metodēm, t.i.,
konkrēta prasība veidam, kādā tiek
nodrošināta reālā laika precizitāte,
netiek izvirzīta).
Iekārtas komplektācijā ietvertas ekrāna
taustiņpildspalvas.
Iekārtai ekrāna aizsarg plēves.

1.18.
1.19.

Citas prasības

1.17.

2m – 4m (reālā laika)

Vismaz 1 gab.
Vismaz 1 gab.
Dati ievadāmi ar skārienjūtīga ekrāna un virtuālās
tastatūras palīdzību.
Iekārtas tehniskā specifikācija angļu un latviešu valodā.
Katras iekārtas komplektācijā ietverts lādētājs no 220 V
ar Latvijas elektrotīkliem atbilstošu kontaktdakšu.

1.20.

Iekārtai iespējams pieslēgt ārējo GPS antenu

1.21.

Balss ieraksts un skaņas atskaņošana.
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Iebūvēta fotokamera 5Mpix ar LED zibspuldzi vai
analogs.
Lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā.

1.22.
1.23.
1.24.

Iekārta izmanto NMEA protokolu.

1.25.

Soma

2.

Programmatūra

Trimble TerraSync Professional vai analoga
Nodrošina vairāku objektu mērījumus paralēli un iepriekš
pārtraukta objekta (poligona) uzmērīšanas turpināšanu ar
straumēšanas metodi. Nodrošina objekta atribūtu
pierakstu.
GPS uztvērēja datu uzkrāšanas programmai jānodrošina:
- GPS datu uzkrāšana;
- GPS mērījumu attēlošana kartes vidē;
- GPS konfigurēšanas iespējas;
- GPS satelītu stāvokļa un mērījumu kvalitātes noteikšana.

2.1.

2.2.

Jānodrošina punktu, līniju, poligona objektu uzmērīšana.

2.3.

2.4.

2.6.

2.7.

Programmatūras funkcionalitāte

2.5.

GPS uztvērēja datu uzkrāšanas programmai mērījumu
veikšanas laikā jābūt redzamiem indikatoriem, kas attēlo
uztverto satelītu skaitu, izvēlētā objekta (punkts, līnija,
poligons) fiksēto pozīciju skaitu, precizitāti, izmantoto
mērīšanas metodi.
Jānodrošina iegūto mērījumu rezultātu apskate par
atribūtiem, līnijas garumu, poligona perimetru un platību.
GPS uztvērēja datu uzkrāšanas programmai mērījumu
veikšanas laikā jābūt redzamiem indikatoriem, kas attēlo
uztverto satelītu skaitu, izvēlētā objekta (punkts, līnija,
poligons) fiksēto pozīciju skaitu, precizitāti, izmantoto
mērīšanas metodi. Jānodrošina iegūto mērījumu rezultātu
apskate par atribūtiem, līnijas garumu, poligona perimetru
un platību.
Jānodrošina satelītu signālu atfiltrēšana pēc PDOP
koeficienta, elevācijas maskas un signāla stipruma.

2.8.

Jānodrošina uz lauka kodēt mērījumu atribūtus ar burtu,
ciparu u.c. simbolu informāciju, pievienot atribūtu
informāciju, lietot kodu bibliotēkas, filtrēt datus.

2.9.

Jānodrošina izmantot ģeoreferencētus rastra (JPG) un
vektoru (SHP) datus kā fonu kartes, Internet Map Server
vai analogs atbalsts.

2.10.

Jānodrošina nepārtrauktā mērīšanas metode poligonu un
līnijas objektu uzmērīšanai.

2.11.

Jānodrošina netiešā mērījuma “Offset” funkcija.

2.12.

Jānodrošina „Nest” mērīšanas funkcija vai analogu
funkciju poligonu, līnijas objektu uzmērīšanas laikā.

2.13.
2.14.

Jānodrošina grafiska navigācija, punktu meklēšana pēc
koordinātām.
Jānodrošina GPS mērījumu datu eksports uz ArcGIS SHP
failu formātu.
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3

Prasības piegādei

4

Apmācība

5

Garantija

6

Citas prasības

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
Planšetdatoru ar aprīkojumu un programmatūru (meža taksācijas darbu veikšanai)
iegāde SIA „Rīgas meži“vajadzībām,
iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2016/60
Iekārtu piegāde jāveic 30 dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža - Pasūtītāja telpās Rīgā, Ostas prospekts
11. Piegādi veic piegādātājs un tā ir iekļauta cenā.
Jāveic pirmreizēja apmācība pasūtītāja telpās Rīgā, Ostas
prospekts 11.
Ne mazāk kā 2 (divi) gadi. Garantijas laikā bezmaksas
lietošanas konsultācijas valsts valodā pa e-pastu, tālruni,
darba dienās no 8:30-17:00.
Pretendentam garantijas remonta laikā, ja remontam
nepieciešamais laiks pārsniedz 5 (piecas) darba dienas,
jānodrošina remontējamās Preces aizstāšana ar
līdzvērtīgu/ām.
Jānodrošina datu automātiska pēcapstrāde ar pasūtītāja
rīcībā esošo GPS datu pēcapstrādes programmatūru GPS
Pathfinder Office vai piegādājot preci jāpiegādā analoga
programatūra mērījumu datu automātiskai pēcapstrādei,
izmaksas iekļaujot finanšu piedāvājumā.
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