UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr. 1-16/479
Rīgā

2018. gada 23. aprīlī.

Fiskālās disciplīnas padomes (reģ.nr.90010248231, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1,
Rīgā, LV-1919) sekretāre Dace Kalsone, kura darbojas saskaņā ar Fiskālās disciplīnas
padomes 2015.gada 1.decembra "Fiskālās disciplīnas padomes nolikumu", turpmāk saukts
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA "Hotel Expert Services" (reģ.nr.40003974423, juridiskā adrese: Z.A. Meierovica
bulvārī 10, LV-1050) prokūriste Dana Zinovatna, kura darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk
saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Puse(ēm), noslēdz
šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (turpmāk – pakalpojums), saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (1. pielikums), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena par vienas personas darba vakariņām 2018.gada 10.jūnijā ir 20,90
euro (divdesmit euro 90 centi) (ar pievienotās vērtības nodokli), par vienas personas trim
kafijas pauzēm 2018.gada 11.jūnijā ir 13,63 euro (trīspadsmit euro 63 centi) (ar pievienotās
vērtības nodokli) un par vienas personas darba pusdienām 2018.gada 11.jūnijā ir 16,50 euro
(sešpadsmit euro 50 centi) (ar pievienotās vērtības nodokli).
2.2. Līguma kopējā maksimālā summa nepārsniegtu 1 888,11 euro (viens tūkstotis
astoņi simti astoņdesmit astoņi euro 11 centi) (ar pievienotās vērtības nodokli) jeb plānotais
personu skaits ir 37 personas.
2.3. Par pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, Pasūtītājs aprēķina un samaksā
Izpildītājam finanšu plānā noteikto līgumcenu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba
izpildes pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 23.aprīlī.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets jāīsteno 2018.gada 10. un
11.jūnijā.
3.3. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2.punktā minēto maksājumu veikšanas termiņu,
tas maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
termiņā nesamaksātās summas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu par līgums sodu.
Pasūtītājam piemēroto līgumsodu summa nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā
norādītās līgumcenas.
3.4. Par nokavēto pakalpojuma sniegšanas dienu (saskaņā ar tehnisko specifikāciju)
sākot ar nākamo dienu no laika grafikā noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs maksā līgumsodu
0,1% (nulle komats viens procents) apmērā. Izpildītājam piemēroto līgumsodu summa nevar
pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā norādītās līgumcenas.
3.5. Līgumā noteiktā līgumsoda nomaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes un
papildu zaudējumu atlīdzināšanas, ja tādi ir radušies Izpildītāja prettiesiskas rīcības rezultātā
un viņa vaina ir konstatēta un dokumentāli pierādīta.
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4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja pienākumi:
Veikt samaksu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
4.2. Pasūtītāja tiesības:
Pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līguma izpildes gaitu.
4.3. Izpildītāja pienākumi:
Veikt līguma priekšmetu pilnā apjomā un līgumā paredzētajā termiņā saskaņā ar spēkā
esošajām tehniskajām normām.
4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma priekšmeta izpildi
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puse nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
katastrofas, ugunsgrēks, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses
pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un
kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6. Citi noteikumi
6.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā līgumā,
nosaka Civillikums.
6.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 2 (divām)
lapām un diviem pielikumiem uz 3 (trīs) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Pušu paraksti
Izpildītājs:
Nosaukums
Juridiskā adrese: Z.A.Meierovica bulvārī 10,
Rīgā, LV-1050
Reģ.Nr. 40003974423
Banka: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV31HABA0551018975375
Prokūriste:

Pasūtītājs:
Fiskālās disciplīnas padome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1,
Rīga, LV-1919
Reģ.Nr. 90010248231
Norēķinu iestāde: Valsts kase
Norēķinu konts: LV74TREL213068400100B
Padomes sekretāre:

___________________
Dana Zinovatna

___________________
Dace Kalsone
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1. pielikums
līgumam Nr. 1-16/479
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ēdināšanas pakalpojumi Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra
dalībniekiem
Semināra norises vieta: Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 (otrā stāvā)
Semināra dalībnieku skaits: 37
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir nodrošināt šādus ēdināšanas pakalpojumus.
1.1. 2018. gada 10. jūnijā plkst. 20:00 jānodrošina darba vakariņas viesnīcā Astor Rīga,
Z.A.Meierovica bulvārī 10. Vakariņu izmaksas vienam dalībniekam 19,00 EUR bez PVN.
1.2. 2018. gada 11. jūnijā semināra norises vietā jānodrošina –
1.2.1. trīs kafijas pauzes plkst. 9:45, 11:45 un 15:00. Vienas kafijas pauzes izmaksas vienam
dalībniekam 4,13 EUR bez PVN. Katras kafijas pauzes laikā semināra dalībniekiem jābūt
pieejamai kafijai un tējai, pēc izvēles, nelielām uzkodām;
1.2.2. darba pusdienas plkst. 13:00 bufetes galda veidā pēc iepriekš saskaņotas ēdienkartes.
Darba pusdienu izmaksas vienam dalībniekam 15,00 EUR bez PVN.
1.3. Semināra vietā Pasūtītājs būs jau nodrošinājis gāzēto un negāzēto dzeramo ūdeni.
1.4. Semināra vietā tiks nodrošināti trauki un tiks sniegta apkalpošanas palīdzība
(uzklāšana/novākšana).
1.5. Veidojot ēdienkarti, tiek ņemts vērā, ka 10% no dalībniekiem ir snieguši informāciju, ka
ir veģetārieši un vegāni.
1.6. Slēdzot līgumu, ēdienkartes (2.pielikums) tiks papildu saskaņotas, pusēm paturot tiesības
lūgt un veikt precizējumus (līdz 10% no apjoma) līdz 2018. gada 1. jūnijam.
1.7. Kafijas paužu, darba pusdienu un vakariņu pulksteņlaiki var vēl tikt precizēti līdz 2018.
gada 1. jūnijam.
2. Apakšuzdevumi
2.1. Periodā no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 14. maijam saskaņot ēdienkarti. Pasūtītājs
šajā periodā noskaidro semināra dalībnieku prioritātes.
2.2. Līdz 2018. gada 1. jūnijam vienoties ar Pasūtītāju par galīgo ēdināšanas scenāriju:
ēdienkarti un pulksteņlaikiem.
3. Sasniedzamie rezultāti
3.1. 2018. gada 10. jūnijā plkst. 20:00 nodrošinātas darba vakariņas un 2018. gada 11. jūnijā
plkst. 9:45, 11:45 un 15:00 kafijas pauzes un plkst. 13:00 darba pusdienas.
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2. pielikums
līgumam Nr. 1-16/479
ĒDIENKARTE
VAKARIŅĀM 4 KĀRTĀS
Uzkoda
Truša salāti.
Spināti, saulē kaltēti tomāti, kartupeļu krēms, kūpināta paprika
un
Lēni gatavots jērs.
Topinabūra biezenis un čipši, šallotes sīpolu – brūkleņu gremulata
Sorbets
Pamatēdiens pēc izvēles
Latvijas teļa vaigi
Sarkanvīns, zaļās lēcas, sakņu dārzeņi, pastinaka biezenis, brūklenes
vai
Sviestā cepta Islandes Saidas fileja
Biešu – laima biezenis, jūras veltes, pērļu kuskuss, citronzāles mērce
Deserts
Auzu pārslas
Mikstais bezē, dzērvenes, baltā šokolādes, lauku krēmsiers
KAFIJAS PAUZES
1.Kruasāns ar kazas sieru un bietēm un balzamico krēmu, sendviči ar vistas ruleti un dāņu
smalkmaizīte, kafija, tēja, ūdens ar citronu vai laimu, kafijas piens un cukurs
2.Kazas krēms ar kaltētu tomātu ievārījumu, Laša tartars ar Šalotes sīpoliem un Kalamat
olīvām, Melleņu-jogurta kūciņa, kafija, tēja, ūdens ar citronu vai laimu, kafijas piens un
cukurs
3.Pašmāju gatavota sāļo un saldo cepumu izlase, ogu smūtijs ar čia sēklām un augļu iesmiņi
un dārzeņu iesmiņi, kafija, tēja, ūdens ar citronu vai laimu, kafijas piens un cukurs
PUSDIENU BUFETES ĒDIENKARTE
Aukstais galds
Rostbifs ar seleriju remulādi un kaperu-vinegreta mērci
Kazas siers uz bagetes ar grilēto dārzeņu ratatuju
Salāti ar kūpinātu lasi, greipfrūta filejām un sezama mērci
Salāti ar Mozzarella sieru, bekonu un balsamiko mērci
Pamatēdieni
Garšaugos cepta baltās zivs fileja spinātu mērcē
Lēni gatavoti cūkgaļas medaljoni ar meža sēņu mērci
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Garšaugos cepti kartupeļi
Kuskuss ar zaļajiem zirnīšiem un piparmētru
Deserti
Medus-burkānkūka
Biezpienmaizīte ar žāvētiem augļiem
Maize, kafija/tēja, ledus ūdens
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