Līgums Nr.2077
Rīga

2015.gada 5.februārī.

Informācijas aģentūra SIA "BNS-Latvija", reģ.Nr.40003099448, tās valdes priekšsēdētāja Jura Mendziņa
personā, turpmāk tekstā "Izpildītājs" no vienas puses un Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000063185,
adrese – Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tās izpilddirektora EDGARA RĀTA personā, kurš darbojas,
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas Domes 2009. gada 5. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.27 „Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā “Klients”, no otras puses,
noslēdz sekojošu līgumu:
1.Terminu skaidrojums
1.1.

„Datu Bāzes” - strukturēts ziņu tīkls, kas satur informatīvos materiālus, ko elektroniskā formātā
sagatavo, izplata un administrē Izpildītājs ar mērķi sniegt informāciju.

1.2.

„Informatīvie materiāli” – visa veida elektroniskā formāta materiāli, kas ir iekļauti Datu Bāzēs.

1.3.

"Gala lietotājs" - patērētājs (fiziskā vai juridiskā persona), kas pasūta autorizācijas rekvizītus un
izmanto Informatīvos materiālus kā informācijas avotu, bet ne uzņēmējdarbības veikšanai.

1.4.

"Darba stacija" – Klienta iekšējā tīklā esošie datori, kuri piekļuvē pie Izpildītāja mājas lapas
Internetā izmanto Klientam piederošo IP adrešu apgabalu, izņemot publiskai piekļuvei izdalītie
autorizācijas rekvizīti.

1.5.

"Autorizācijas rekvizīti" – lietotāja vārds vai parole, kas nodrošina piekļuvi Datu Bāzēm un to
saturošiem Informatīviem materiāliem.

1.6.

"Trešā persona" – juridiska vai fiziska persona, kurai nav tiešas darba (darbinieka un darba devēja)
attiecības ar Klientu.
2.Līguma priekšmets un tā piegāde

2.1.

Izpildītājs veido Datu bāzes un piegādā Klientam Informatīvos materiālus, Līguma pielikumā
noteiktajā apjomā (turpmāk tekstā – Pakalpojums), kā arī nodod Klientam tiesības lietot šos
Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

2.2.

Izpildītāja pienākums ir piegādāt datu bāzes ietvertos Informatīvos materiālus tos izvietojot
Izpildītāja mājas lapā www.bns.lv un nodrošināt pieeju, piešķirot Klientam Autorizācijas
rekvizītus, vai nosūtīt ar e-pasta palīdzību uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

2.3.

Klientam ir tiesības nekavējoties paziņot Izpildītājam, ja tas nav saņēmis datu bāzes iekļautos
Informatīvos materiālus ilgāk par 4 (četrām) stundām, par ko Puses sagatavo attiecīgu aktu.

2.4.

Faktu, ka Klients neizmanto piegādātos Informatīvos materiālus, nevar uzskatīt par pamatojumu, lai
atzītu piegādi par nenotikušu.

2.5.

Neviena no Pusēm nav atbildīga gadījumā, ja piekļuve pie datu bāzēm vai Informatīvo materiālu
saņemšana nav notikusi tādu iemeslu vai apstākļu dēļ, kurus Puses nav varējušas un arī nevarēja
novērst, tai skaitā, bet ne tikai, Interneta tīkla nodrošinājuma problēmas.

2.6.

Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām.

3.Samaksa un maksājumu kārtība
3.1.

Puses vienojas, ka Klients par Pakalpojuma piegādi un lietošanas nodrošināšanu maksā Izpildītājam
EUR 200,00 (divi simts euro un 00 centi) mēnesī un papildus pievienotās vērtības nodokli (PVN)
likumā noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos PVN likme tiek mainīta, attiecīgi tiek mainīta arī kopējā mēneša maksa.

3.2.

Izpildītājs pirmo rēķinu 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas nosūta
Klientam, kurš to apmaksā, pārskaitot Līguma summu uz Izpildītāja bankas kontu 15 (piecpadsmit)
dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

3.3.

Turpmākie rēķini tiek izrakstīti un nosūtīti Klientam atbilstošā mēneša pirmo 5 (piecu) darba dienu
laikā, kurus Klients apmaksā Līguma 3.2. punktā minētajā termiņā.

3.4.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Klients devis maksājuma uzdevumu bankai par
Līguma summas pārskaitījumu.

3.5.

Gadījumā ja Klients ir nokavējis attiecīgo maksājumu, Izpildītājs ir tiesīga aprēķināt un iekasēt
kavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

3.6.

Gadījumā ja Izpildītājs nespēj nodrošināt Pakalpojumu piegādi un izmantošanu ilgāk par vienu
dienu, Izpildītājs maksā Klientam Līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas par katru nākamo
dienu, kurā netiek nodrošināta Pakalpojuma piegāde un izmantošana.
4.Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

Izpildītāja pienākumi un tiesības:
Izpildītājam ir pienākums atbilstoši Līguma nosacījumiem un Klienta pasūtījumam sagatavot un
piegādāt Informatīvos materiālus;
Izpildītājam ir pienākums piešķirt Klientam Autorizācijas rekvizītus piekļuvei Datu bāzēm no
Klientam piederošo IP adrešu apgabala;
Izpildītājam ir pienākums piešķirt Klientam Autorizācijas rekvizītus publiskai piekļuvei;
Izpildītājam ir tiesības pārtraukt līgumattiecības atbilstoši Līguma noteikumiem;
Izpildītājam ir tiesības savlaicīgi saņemt paredzēto samaksu par Datu bāzes izmantošanu un
Informatīvo materiālu piegādi;
Izpildītājam ir tiesības mainīt autorizācijas rekvizītus pamatojoties uz Līguma 4.3. un 4.4 punktā
aprakstīto iemeslu.
Klienta pienākumi un tiesības:
Klientam ir tiesības nekavējoties paziņot Izpildītājam, ja tas nav saņēmis pasūtītos Informatīvos
materiālus. Fakts, ka KLIENTS neizmanto piegādātos materiālus, nevar tikt uzskatīts par pamatu, lai
atzītu piegādi par nenotikušu.
Klientam ir pienākums veikt maksājumus atbilstoši Līguma nosacījumiem un termiņiem;
Klientam ir pienākums nodrošināt Informatīvo materiālu piegādes iespējamību.

4.3.

Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Izpildītājam par autorizācijas rekvizītu nokļuvi trešās
personas rokās:

4.3.1.

Klientam nav tiesību nodot Informatīvos materiālus trešajām personām, kā arī nav tiesības nodot
Autorizācijas rekvizītus citai personai, pretējā gadījumā Izpildītājam ir tiesības izvērtēt tai nodarīto
kaitējumu un, ja tāds būtu, prasīt tā atlīdzināšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā lemt par tālāko
sadarbības turpināšanu;
Klientam ir tiesības pārtraukt līgumattiecības atbilstoši Līguma noteikumiem;

4.3.2.
4.3.3.

Klientam ir tiesības izmantot Autorizācijas rekvizītus tikai Klienta Darba stacijā, izņemot
Autorizācijas rekvizītus, kuri izsniegti Klienta norādītām personām lietošanai ārpus darba stacijas.

4.4.

Izpildītājam pilnībā pieder un tas patur visas autortiesības un blakus tiesības uz Datu bāzēs
ietvertajiem Informatīvajiem materiāliem, kurus tas sagatavo un izplata, savukārt Klients atzīst un
apzinās, ka tas neiegūst nekādas autortiesības un blakus tiesības attiecībā uz Informatīvajiem
materiāliem, ko tas ir pasūtījis.
5.Līguma termiņš un līgumattiecību pārtraukšana

5.1.

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2016.gada 31.janvārim.

5.2.

Līgumu iespējams grozīt, Klientam un Izpildītājam par to rakstiski vienojoties un parakstot papildu
vienošanos pie Līguma, kas kļūst par neatņemamu sastāvdaļu no Pušu parakstīšanas brīža.

5.3.

Klientam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, par to 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski
brīdinot Izpildītāju.

5.4.

Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, par to rakstiski brīdinot Klientu, ja
Klients nav veicis maksājumus par Informatīvajiem materiāliem ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām,
neatbrīvojot Klientu no parāda samaksas.

5.5.

Ja Izpildītājs konstatē, ka Autorizācijas rekvizīti bez saskaņošanas ar Izpildītāju tiek izmantoti ārpus
Klienta Darba stacijām, Izpildītājs ir tiesības pēc sava ieskata:

5.5.1.
5.5.2.

rakstiski brīdināt Klientu par konstatēto pārkāpumu;
ja 5 (piecu) dienu laikā pēc Izpildītāja izteiktā brīdinājuma Klients nav novērsis pārkāpumu,
automātiski un nekavējoties anulēt Autorizācijas rekvizītus, neatbrīvojot Klientu no samaksas par
Informatīvajiem materiāliem šajā laika periodā.

5.6.

Klientam ir tiesības prasīt Autorizācijas rekvizītu atjaunošanu, par to savstarpēji vienojoties ar
Izpildītāju. Ja Klientam ir iebildumi par Autorizācijas rekvizītu anulēšanu vai līgumsoda
piemērošanu, Klienta pienākums ir pierādīt Autorizācijas rekvizītu lietošanu atbilstoši Līguma
noteikumiem.

5.7.

Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē atkārotu Autorizācijas rekvizītu lietošanu ārpus Klienta Darba
stacijām, Izpildītājam ir tiesības nekavējoties tos anulēt un pārtraukt līgumattiecības, neatbrīvojot
Klientu no samaksas par Informatīvajiem materiāliem, un par to rakstiski informējot Klientu.

5.8.

Ja klients nav ievērojis Līguma 4.3. punktā minētos noteikumus, tas maksā izpildītājam līgumsodu
140 EUR apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.

5.9.

Puses vienojas, ka Līgumu var lauzt, par to savstarpēji vienojoties.
6.Citi noteikumi

6.1.

Klients parakstot Līgumu apliecina, ka ievēros Latvijas Republikas normatīvos aktus autortiesību
jomā, kā arī rīkosies atbilstoši autortiesību principiem.

6.2.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju saistību nepildīšanu, ja tam par pamatu
bijusi nepārvarama vara (force majeure), kas radusies pēc Līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās,
ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt vai nevarēja novērst ar
saprātīgiem līdzekļiem vai pasākumiem. Pie šādiem ārkārtēja rakstura pasākumiem pieskaitāmi
plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, valsts institūciju akti vai darbības, vai arī citi no Pušu gribas
neatkarīgi apstākļi.

6.3.

Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies Līgumā paredzēto saistību pilnīgas vai daļējas
neizpildes dēļ, kam par pamatu bijis strāvas zudums vai telekomunikāciju bojājums, vai traucējumi
datortīklā, kas radušies no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.

6.4.

Visus strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes gaitā, Puses centīsies atrisināt
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās starp Pusēm netiek panākta, strīdi izšķirami Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.5.

Līgums ir sagatavots, parakstīts un cauršūts divos eksemplāros, katrs uz četrām lapām ar vienu
pielikumu uz vienas lapas, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.

6.6.

Līgumam tā parakstīšanas brīdī kā tā neatņemama sastāvdaļa ir pievienots Pielikums– Piegādājamās
informācijas struktūra un samaksas apmērs.
7.Pušu rekvizīti

