Lisa 1 Tehniline kirjeldus1
Sülearvutid – 23 tk
CPU: viimase põlvkonna Intel Core™ i3-5005U(p), ( 2.0 Ghz, cache 3 MB ) või analoog
Memory: 8 GB või rohkem
HDD: SSD 120 GB või suurem
DVD
Monitor: 15, 6 ” või suurem
HDMI, USB2.0 X1, USB3.0 X2
WIFI WLAN 802.11B/G/N
Gigabit Ethernet connection
Bluetooth4.0
USB Smart Card reader
Windows 10 64bit

Garantii 4 aastat
Muud tingimused:
1.

Pakkuja on kohustatud hankija väljakutsele (rikkest teatamisele) reageerima samal
tööpäeval kella 8.00 kuni 17.00. Vea määramine toimub tööpäevadel samal tööpäeval
reageerimisega, kaheksa tundi ööpäevas viis päeva nädalas. Võimaluse korral toimub
vea kõrvaldamine vea määramise/selgumise käigus, spetsiifiliste varuosade
puudumisel Eestis 10 tööpäeva jooksul. Pakkuja peab teostama ennetavaid töid
riistvaraliste ja tarkvaraliste tõrgete vältimiseks.

2.

Garantiijuhtumid lahendab pakkuja/Müüja poolt pakkumuses toodud hoolduskeskus ja
selle kvalifitseeritud tehnilised töötajad.

3.

Kõik riistvaraga seotud probleemid peavad olema kaetud garantiiga ja nende
parandamine toimub tasuta, seda tingimusel, et probleem ei ole põhjustatud hankija
poolt.

4.

Garantii laieneb kõikidele pakutavatele riistvara osadele.

5.

Riistvara tõrke ja/või detailide vahetuse korral on täiendav tarkvara installeerimine ja/
või taastamine garantiiteenuse koosseisus.

6.

Garantii hakkab kehtima seadmete üleandmise-vastuvõtmise kuupäevast.

7.

Garantii ajal peab tarkvara tootja tagama täieliku ja tasuta juurdepääsu seadme
tarkvara tuge puudutavale informatsioonile, sealhulgas ka tarkvara uuendustele ning
edastama hankijale vajalikud ligipääsuõigused.

8.

Riistvara garantiitööde teostamisel peab pakkuja tagama seadme töökorda viimise
maksimaalselt järgmise kolme tööpäeva jooksul hankija juures alates rikke teate
pakkujale saatmisest.

9.

Punkti 8. mittetäitmise korral tasub pakkuja leppetrahvi 1,5% päevas seadme
soetusmaksumusest kuni seadme töövõime taastamiseni.

10.

Kui seadmel esineb garantiiajal tõrkeid, mil ei ole võimalik seadet kasutada, rohkem
kui kolm korda, kuulub nimetatud seade tasuta väljavahetamisele sama tootja
samaväärse või parema toote vastu pakkuja kulul.

Kõik punktides 1-10 loetletud tingimused peavad sisalduma pakkuja poolses
hinnapakkumises ning ei tähenda hankija jaoks lisakulutusi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Siin

ja edaspidi tehnilises kirjelduses kasutatavates viidetes ja loeteludes “või sellega samaväärne”

