LĪGUMS Nr.7.41/4
Par ziņu aģentūras, mediju monitoringa un publicitātes analīzes pakalpojumiem
Rīgā, 2019.gada 19.janvārī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija", kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003429317 (turpmāk - Pasūtītājs), tās
XXXXXXXXXX personā, no vienas puses, un
SIA LETA (reģistrācijas numurs 40003229349, adrese: Rīga, Marijas iela 2), ko pārstāv
XXXXXXXXXXXXX (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā vai atsevišķi (turpmāk – Puses), pamatojoties uz publiskā iepirkuma Nr. AD 2018/8
(CPV kods: 92400000-5 Ziņu aģentūru pakalpojumi) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1.

Izpildītājs veido un piegādā Pasūtītājam ziņu lenti latviešu valodā, mediju un sociālās
saziņas monitoringu un Pasūtītāja publicitātes kvantitatīvo analīzi latviešu valodā
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kas ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Līguma summa un norēķinu kārtība

Līguma kopējā summa ir EUR 24000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi),
neieskaitot PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši pakalpojuma sniegšanas laikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par PVN likmi. Līguma noslēgšanas dienā
kopējā līguma summa ar PVN veido EUR 29040,00 (divdesmit deviņi tūkstoši
četrdesmit euro, 00 centi).
Izpildītājs katru mēnesi līdz 10. (desmitajam) datumam nosūta Pasūtītājam apmaksai
rēķinu par kārtējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem.
Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina
saņemšanas dienas uz šajā līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
Visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, kas Izpildītājam rodas, t.sk.
nodarbinot iesaistītos speciālistus, ir iekļauti Līguma 2.1. punktā norādītajā summā.
3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Pušu tiesības un pienākumi

Pasūtītājs samaksā par šajā līgumā noteiktā kārtībā Izpildītāja sniegto pakalpojumu.
Pasūtītājs nodrošina, lai jebkura Izpildītāja piegādātā ziņu vai grafiskā materiāla
nozīme tiktu saglabāta nemainīga. Pasūtītājs, izmantojot Izpildītāja ziņas, atsaucas uz
to kā informācijas avotu.
Pasūtītājs ir Izpildītāja sniegto un piegādāto Pakalpojumu gala lietotājs un nav tiesīgs
nodot Izpildītāja piegādāto informāciju trešajām personām bez rakstiskas vienošanās
ar Izpildītāju.
Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja izsniegto autorizācijas rekvizītu (lietotāja vārdu un
paroli) glabāšanu tā, lai tie nebūtu pieejami trešajām personām, un nenodod trešajām
personām autorizācijas rekvizītus bez rakstiskas vienošanās ar Izpildītāju.
Izpildītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē plašsaziņas līdzekļu darbību,
atbild par Pakalpojumā iekļautās informācijas saturu un satura patiesumu.
Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām šī
līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu pakalpojuma sniegšanu un
līguma izpildi.
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3.7.

Pasūtītājs atzīst, ka Izpildītājam pieder autortiesības un visas blakustiesības uz
Izpildītāja piegādāto Pakalpojumu, un neizmaina to saturu, neizplata tālāk, kā tikai šajā
līgumā paredzētajā kārtībā.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Pušu atbildība

Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājs ilgāk nekā 5 (piecas) dienas mēnesī nesaņem
pakalpojumu, Izpildītājs nākamā mēneša rēķinā samazina apmaksājamo summu par
30%, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku pretenziju, kas iesniegta ne vēlāk kā līdz
nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam.
Pasūtītājs nav atbildīgs par autorizācijas rekvizītu nonākšanu trešo personu rīcībā
gadījumos, kad trešās personas autorizācijas rekvizītus ieguvušas, veicot nelikumīgas
darbības.
Puses nav atbildīgas par zaudējumiem un līguma saistību neizpildi, kas radušies
nepārvaramu apstākļu ietekmē, kurus puse objektīvi nevarēja paredzēt, kontrolēt vai
novērst. Nepārvarami apstākļi nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai
notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības
rezultātā, kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un
no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.
Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 3 (trīs) darba dienu
laikā mutiski informē otru pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos un 5 (piecu)
darba dienu laikā iesniedz rakstisku paziņojumu par minēto apstākļu rašanos vai
izbeigšanos kopā ar pierādījumiem par nepārvaramu apstākļu iestāšanos. Ja paziņojums
nav izdarīts paredzētajā laikā, puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramiem
apstākļiem.
Nepārvaramu apstākļu gadījumā pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts attiecīgi
par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramie apstākļi ir aizkavējuši līguma izpildi.
5.

Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

5.1. Līguma izpildei puses nozīmē pārstāvjus:
5.1.1. Pasūtītāja nozīmētais pārstāvis: XXXXXXXXX, VSIA „Autotransporta direkcija”
XXXXXXXXXXX, tālrunis XXXXXXX, e-pasts: XXXXXXXXXX;
5.1.2. Izpildītāja nozīmētais pārstāvis: XXXXXXXXXX, SIA LETA XXXXXXXXXX,
tālrunis: XXXXXXXXX; e-pasts: XXXXXXXXXX.
5.2. Puse savlaicīgi informē otru pusi par tās pārstāvja nomaiņu.
5.3. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot
tehniskas dabas informāciju) saskaņā ar šo līgumu tiek iesniegta rakstiski un tiek
uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu, e-pastu vai
nodota personīgi otrai pusei, ko tā apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā pasta
sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts 7. (septītajā) dienā pēc tā
nodošanas pastā. Visi paziņojumi pusēm tiek nosūtīti uz šajā līgumā norādītajām
adresēm.
5.4. Izpildītājam nav atļauts izmantot Pasūtītāja vārdu un dalību šī līguma izpildē
komerciālos, t.sk. savas komercdarbības reklāmas nolūkos.
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6.
6.1.

6.2.
6.3.

Strīdu izskatīšanas kārtība

Domstarpības, kas saistītas ar šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, Puses risina
vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstiski, un tā stājas spēkā pēc abpusējas
parakstīšanas un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Ja puses nevar vienoties 60 dienu laikā, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Strīdi vai domstarpības pušu starpā neatbrīvo tās no šajā līgumā paredzēto saistību
izpildes.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

Noslēguma noteikumi

Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā attiecībā uz pakalpojuma
sniegšanas periodu no 2019.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim.
Grozījumus šajā līgumā var izdarīt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. panta
deviņpadsmito daļu, un tie izdarāmi, pusēm rakstiski vienojoties, un tie stājas spēkā pēc
abpusējas parakstīšanas un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Puses var izbeigt šo līgumu pirms tā darbības termiņa beigām, rakstiski vienojoties.
Līgumu pirms termiņa beigām vienpusēji puse var izbeigt, rakstiski brīdinot otru pusi
vismaz 1 mēnesi iepriekš. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo līgumu pirms termiņa bez
īpašas motivācijas.
Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo līgumu,
kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā
ietekmētu vai aizliegtu uzņemties šajā līgumā minēto saistību izpildi.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu šī līguma teksts,
izņemot Izpildītāja piedāvājumu, tiek publicēts Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.atd.lv.
Ar šī līguma spēkā stāšanās dienu visas iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās
par šī līguma priekšmetu zaudē spēku.
Līgums kopā ar tā pielikumu sagatavots latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām un
parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai pusei pa vienam līguma
eksemplāram.
8.

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
VSIA „Autotransporta direkcija”
Reģistrācijas Nr. 40003429317
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 30, Rīgā,
LV- 1050
Maksājumu rekvizīti
Banka: a/s “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV57HABA0001408047027

IZPILDĪTĀJS
SIA LETA
Reģistrācijas Nr.40003229349
Juridiskā adrese: Marijas iela 2, Rīgā,
LV-1050
Maksājuma rekvizīti
Banka: a/s “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV52HABA0551022686993
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