Līgums

Noslēgts starp:

Radisson Blu Hotel Latvija (AS “Viesnica Latvija”)
(turpmāk šajā tekstā „viesnīca”)
A/S Viesnīca Latvija
Reģ. Nr. LV 40003040166
A/S Swedbank
HABALV22
LV59HABA0551000684454

ko pārstāv:

Michael Jacobi, Ģenerāldirektors

un:
Satiksmes Ministrija
PVN Reģ. Nr. LV90000088687
Gogoļa iela 3, Rīga, LV1743
Valsts Kase
TRELLV22
LV33TREL2170389079000
ko pārstāv:

Tā kā:

un
tā kā:

Kaspars Ozoliņš, Valsts sekretārs

Viesnīca ir augsta standarta viesnīca saskaņā ar tās oficiālo klasifikāciju, kas norādīta šī
līguma 3. punktā, un Viesnīcai ir tādas telpas, cilvēkresursi, licences, prasmes, kādas parasti
ir augsta standarta viesnīcām, lai nodrošinātu Satiksmes Ministrijas pasākuma norisi no
15.maija līdz 17.maijam 2016.gadā
Satiksmes Ministrija vēlas īrēt Radisson Blu Hotel Latvija viesnīcas konferenču telpas ar
nolūku uzņemt Pasākuma dalībniekus;

un tā kā:

Viesnīca ir gatava sniegt pakalpojumus pasākuma dalībniekiem pasākuma periodā;

un tā kā:

līdzēji vēlas formulēt savas vienošanās par Radisson Blu Hotel Latvija saistīto telpu īri un
citiem pakalpojumiem, kā noteikts 1. pielikumā,
tādēļ ar šo līdzēji vienojas, nolemj un paziņo sekojošo:

1. lpp.

1. PREAMBULA
1.1. Preambula ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Virsraksti šajā Līguma ir doti tikai pārskatāmībai un norādēm, un no tiem netiek izdarīti nekādi
secinājumi šī Līguma skaidrošanas nolūkos.
1.3. Sekojošiem terminiem ir tiem blakus norādītā nozīme, ja vien konteksts nenosaka/ nepieprasa citādu
nozīmi.
"Viesnīcas vadītājs" – viesnīcas vadītājs personīgi vai viņa – nozīmēts cits viesnīcas pārstāvis.
"Pasākuma dalībnieki"- grupas vai indivīdi, kuri apmeklē pasākumu.
"Līgums"- šis līgums, ieskaitot tā pielikumu.

2. DARBĪBAS ILGUMS
2.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījuši abi līdzēji.
2.2. Šis Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas datuma līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
3. VIESNĪCAS KLASIFIKĀCIJA
3.1. Viesnīcas oficiālā kategorija saskaņā ar valsts oficiālo iestāžu klasifikāciju ir:
[ ] 2 zvaigžņu
[ ] 4 GL

[ ] 3 zvaigžņu
[ ] 5 zvaigžņu

[X] 4 zvaigžņu
[ ] 5 GL zvaigžņu

[ ] bez klasifikācijas

3.2. Viesnīca uzņemas atbildību paziņot Satiksmes Ministrija par jebkurām izmaiņām, kas notiek
attiecībā uz tās oficiālo kategoriju un/ vai telpām.

4. ANULĒŠANAS UN SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI VISIEM PAKALPOJUMIEM
4.1. Anulēšanas noteikumi pasākumam, tehniskajam aprīkojumam un ēdienu, dzērienu pasūtījumiem
Klientam ir tiesības samazināt un anulēt kopējo pasākuma apjomu (budžetu) (1. pielikums), bez soda
sankcijām balstoties uz sekojošiem noteikumiem un procentuālajām daļām:
-

līdz 01.04.2016 20% no sākotnējā pasūtījuma apjoma.
līdz 01.05.2016 10% no sākotnējā pasūtījuma apjoma.

5. M AKSĀJUMI
5.1. Samaksas noteikumi
Maksājumi Viesnīcai tiek veikti saskaņā ar sekojošo grafiku:
a. 50 % no kopējā rezervēšanas apjoma (1. pielikums) līdz 14.03.2016
b. atlikušo maksājumu no kopējā rezervēšanas apjoma (1.pielikums) pēc pasūtījuma pilnīgas
izpildes 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Atlikušais maksājums tiek
veikts, ņemot vērā faktiski sniegtā pakalpojuma apjomu. Ja Pakalpojums, ievērojot
Līguma 4.1.punktā noteiktos anulēšanas nosacījumus, ir sniegts mazākā apjomā attiecīgi
tiek samazināta kopējā līguma summa un Izpildītājam veicamais maksājums
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5.2. Nepieciešamais maksājums
a. Satiksmes Ministrija ir atbildīgs par visiem maksājumiem kopā ar visiem piemērojamajiem
nodokļiem
5.3. Maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu

Bankas nosaukums

A/S Swedbank

Konts

A/S Viesnīca Latvija

Reģ. numurs

Reģ. Nr. LV 40003040166

SWIFT

HABALV22

IBAN

LV59HABA0551000684454

6. NEPĀRVARAMA VARA
Nepārvaramas varas notikums, kas tieši ietekmē līdzēju spēju īstenot savas apņemšanās saskaņā ar šo
Līgumu atbrīvo līdzējus no to līgumiskajām saistībām pēc šī Līguma. Nepārvaramas varas notikumi ietver
karu, okupāciju, masu nemierus, streikus, komunālo pakalpojumu pilnīgu sabrukumu, pilnīgu gaisa satiksmes
pārtraukšanu (izņemot situācijas, kad to rada laika apstākļi vai streiks), un citus notikumus, bet tikai tādā
apmērā, kā tā tieši ietekmē Viesnīcu vai Satiksmes Ministrija. Abi līdzēji apņemas novērst vai samazināt
sekas, ko rada Līguma neizpilde Nepārvaramas varas notikuma rezultātā. Līdzējs, kurš atsaucas uz
Nepārvaramas varas notikumu, nekavējoties informē otru līdzēji par Nepārvaramas varas notikumu un norāda
šāda notikuma sākuma un beigu datumu.
7. VADĪBAS/ ĪPAŠNIEKA MAIŅA
Ja notiek Viesnīcas Vadības un/vai Īpašnieka maiņa, Viesnīca ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka Viesnīcas
jaunā Vadība/ Īpašnieks pilnībā saprot šī Līguma saturu un pilnībā izpilda to.
8. KONFIDENCIALITĀTE
Līdzēji nodrošina visas informācijas un dokumentu konfidencialitāti, kas saņemti saistībā ar Līgumu, nekādā
veidā neizpauž to trešajām personām.
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Jebkādi strīdi, domstarpības vai prasības, kas varētu izrietēt no šī līguma vai saistībā ar to, tiek atrisināti,
pusēm savstarpēji vienojoties, vai, ja puses nespēj vienoties, attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā.
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VIESNĪCAS KONTAKTINFORMĀCIJA
VĀRDS, UZVĀRDS

Zinta Krasina

AMATS
Pasākumu
koordinatore

E-PASTS

Zinta.Krasina@radissonblu.com

TĀLRUNIS

FAKSS

+371 67772321

+371 67772332

PARAKSTI

Satiksmes Ministrija
PVN Reģ. Nr. LV90000088687

Viesnīca Latvija, AS
PVN Reģ. Nr. LV 40003040166

Datums

Datums

Vārds, uzvārds

Kaspars Ozoliņš

Vārds, uzvārds

Amats

Valsts sekretārs

Amats

Paraksts

Paraksts

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Amats, tālrunis

Amats, tālrunis

Paraksts

Paraksts

Zīmogs

Zīmogs

Michael Jacobi
Ģenerāldirektors

Andis Kielbickis

Pārdošanas
Direktors
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