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100 00 Praha 10
Janem Charvátem - statutární zástupce ředitelky školy

00639133
CZ00639133

Číslo zákazníka:
511 502440

tuto
Smlouvu na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech

číslo 155/2018/TP/10/511502440
poskytování dalších plnění

1. Lindě se zavazuje dodávat zákazníkovi technické plyny v lahvích nebo kontejnerech a poskytovat další plněni za podmínek stanovených touto
smlouvou a zákazník se zavazuje odebrat smluvené množství technických plynů a zaplatit za něj smluvenou cenu a dalěi úhrady dohodnuté
v této smlouvě.

2. Předmět plněni:
a) technické plyny:

Označení druhu plynu Číslo výrobku Druh obalu
Množství plynu

v obalu
(m3, kg, l)

Cena plynu
v obalu
(Kč)

Smluvené roéni množství
{m3, kg, l)

Corgon 18
Argon 4.6
Kyslík 2.5
Oxid uhličitý svařovací
Acetylen čistý

2730122
2600122
2010152
3740130
3020152

Láhev
Láhev
Láhev
Láhev
Láhev

4,9 m3
4,3 m3
10,8 m3
30kg
10kg

25%
25%
25%
25%
25%

Dohromady:
10 m3
20 m3
Dohromady:
50kg

* v případě uvedení % se jedná vždy o procentuální slevu z aktuálně platného ceníku Lindě Gas a.s.
b) ostatní plněni:
Nájem za láhev Lindě (pro technické plyny 15 a 20 MPa, acetylen a COzVden dle platného ceníku
jiná plnění:
Poplatek ADR láhev Dle aktuálního ceníku Lindě Gas a.s.
Silniční a energetický poplatek Dle aktuálniho ceníku Lindě Gas a.s.

3. Sjednané ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši. Lindě je oprávněna změnit ceny dodávaných
technických plynů a ostatních plněni, pokud se změnila spotřeba zákazníka oproti sjednanému množství dle či. 2-a) nebo četnost případů
poskytovaných v rámci ostatních plnění zákazníkovi dle či. 2.b). Lindě je oprávněna dále změnit ceny dodávaných technických plynů a
ostatnich plněni, pokud se změnily ceny energii, surovin, mzdy, dopravní či jiné náklady Lindě.

4. Zákazník je oprávněn odebrat i nižší množství než je smluvené množství, a to v pfipadě, zeje jeho skutečná potřeba technických plynů
prokazatelně nižší, a že tuto skutečnost současně Lindě hodnověrným způsobem prokáže.

5. V případě, že celková roční potřeba zákazníka na dodávky technických plynů převýší smluvené množství dle či. 2.a) o více jak 30 %, je Lindě
pnpravena tyto technické plyny, jakož i ostatní plněni poskytnout pokud bude mít produkt k dispozici. V případě, že pro takto definované
dodávky vyvstanou pro Lindě dodatečné náklady, může Lindě požadovat jiné než sjednané ceny tak, aby pokryta tyto náklady.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 10.12.2018 a uzavírá se na dobu jednoho roku ode dne účinnosti. Její platnost se prodlužuje pravidelné
vždy o jeden rok, nesděli-li jedna smluvní strana písemné druhé smluvní straně nejméně tři měsíce před skonéenim smlouvy, že na skončeni
smlouvy uplynutím ckibyjeji platnosti trvá. Pň skončeni smtouvyje zákazník povinen vrátit pronajaté obaly Lindě nejpozději do 14-ti dnů od
skončení smlouvy.

7. Jestliže během doby platnosti této smtouvy vyvstane potřeba jiného způsobu zásobování zákazníka technickýnni plyny, vyvolají' strany jednání
o uzavřeni dalěi smlouvy.

8. V případě nedodrženi podmínek uvedených včl. 1. a 2. této smlouvy je Lindě oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 40000
Kč. Neplatí v pripadě, že nastane situace uvedená v ď. 4.

9. Zákazník bere na vědomi, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, zejména ceny, druh dodávaného zboží, jeho množství a veškeré ostatní
skutečnosti jsou obchodním tajemstvím Lindě, a jako takové jsou i chráněny. Zákazník se zavazuje chránit obchodní tajemství Lindě, jak je
výše uvedeno, a zachovávat mlčenlivost o tomto obchodnim tajemství, jakož i o všech skutečnostech ve smlouvě uvedených, nesdělit je
jakékoliv třetí osobě, a to ani ústní 6i písemnou formou, ani předložením této smlouvy či jakékoliv její částí ani daňového dokladu-faktury,
dodacího listu apod. V případě porušeni tohoto závazku mlčenlivosti je zákazník povinen zaplatit Lindě smluvní pokutu ve výši 40000 Kč, a to
za každý jednotlivý případ porušeni závazku. Kromě toho má Lindě právo okamžité odstoupit od smlouvy, a to písemnou formou, přičemž
účinky odstoupeni a ukončeni smlouvy nastávají dnem doručeni odstoupeni zákazníkovi. Závazek mlčenlivosti a ustanovení o smluvní pokutě
trvají i po dobu 12 měsíců od skončeni smlouvy. Zákazník se zavazuje přenést závazek mlčenlivosti i na jeho případného právního nástupce.

Společnost Je zapsaná u Městského souiíu v Praze v Obchodním rejsíríku oddíl B, vložka 411. Společnost Je certífíkoraná dle ÍSO 9001, ISO 14001 a je držitelem osvědčeni Responsible Care.
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10. Součásti této smlouvy jsou vzadu uvedené Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky kapalných plynů, plynů v lahvích, paletách, pevných
svazcích, kontejnerech a trajlerech a ostatních produktů a služeb (dále jen VOP). Ustanovení této smlouvy máji přednost před ustanoveními
VOP, dostanou-li se jednotlivá ustanovení do rozporu.
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Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lindě Gas a.s. pro dodávky kapalných plynů, plynů v lahvích, paletách, pevných svazcích,
kontejnerech a trajlerech a ostatnich produktů a služeb

1. Platnost
Všechny dodávky kapalných plynů uskutečňované v silničních a žeiezníčních cisternách a plynů dodávaných v iahvích, paletách, pevných svazcích a kontejnerech a trajlerech a dodávky ostatních
produklů a služeb se řídí podle následujících všeobecných obchodních podmínek, nestsnovi-fi zv!áštní písemné smlouvy jinak.
Pod pojmem láhev se rozumí kovová tlaková nádoba pro přepravu plynů do 90 i vodního objemu. Paletou se rozumí přepravní zařízeni, uzpůsobené pro přepravu jednotiívých lahvi. Pevným
svazkem lahví se rozumí nékoiik vzájemné propojených lahví na společném přepravním základe. Kontejnerem se rozumí mobiinE nádoba pro přepravu pfynů o objemu větším než 90 l vodního
objemu. Trajlerem se rozumí silniční nebo železniční vůz, kde na podvo2ku je umísíéno určité množství pevných svazků oceiových lahví, které jsou navzájem propojeny. Pod pojmem čEslo
zákazníka se rozumí evidenční číslo. které je zákazníkovi pndélené pn p^ním odběru zboží, a pod nímž je veden aktuální sfav zákazníkem pronajatých lahví, palet, pevných svazků, kontejnerů a
jeho závazků.

2. Doprava a zacházení s plyny, lahvemi, paletami, pevnými svazky a kontejnery
Doprava plynů véelně lahvi, palet, pevných svazků a kontejnerů se provádí z rampy prodejního místa Lindě Sas a.s. (dále jen .Lindě'). Při vlastním vyzvednuti nebo převzetí dopravcem, který
je pověřen zákazníkem, je za provozně a přepravně bezpečnou naktadRu a vykiádku odpovědný zákazník, eventuálně pověřený dopravce. Zákazník musidodirzoyatpn zacházení a přepravětechnických plynů stanovené předpisy, obzvláště ustanoveni o bezpečnosti práce a předcházen! úrazům, jakož i obecné uznávaná pravidla technologie včetně ČSN 078304 v jejích vždy platné
poáobé.

3. Dodávky plynů
ZásobovacĚ zařízení Unde, do kterého zákazník odebírá kapalné technické plyny. je standardně vybaveno zařízením na dálkové sledováni stavu zásoby technických plynů (siužba Accura Liquid
Management). Zákazník neobjednává jednotlivé dsičf dodávky, Lindě dodává zákazníkovi technické plyny na základe stavu zjiěténého prosírednictvim tohoto zařízení lak, aby mě!zákazník
v zásobovacím zařízení dostatečnou zásobu, s přihlédnutím k Jeho obvyklé spotřebě.
Zákazník je povinen umožnit Lindě dodávku technických plynů do zásobovacího zařízeni kdykoliv 24 hodin denně a současné zajistit potvrzení převzetí dodávky odpovědným zástupcem.
Zákazník Je dale povinen v případě plánovaného přerušení odbéru technických plynů ze zásobovacího zařízení (napr. z důvodu odstávky) nebo v případe piánovaného zvýšení spotřeby o více než
30 % oproti předchozí prúmémé denní spotřebě, takovouto skutečnost Lindě písemně sdé!it, nejpozději 24 hodin předem s uvedením doby tn/ánf takové situace. Za písemnou formu sdélení se
považuje též sdělení učiněné e-maílem nebo faxem. V případě porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Lindě negarantuje zajištěni dostatečné zásoby kapalných technických plynů
v zásobovacím zařízeni Lindě.
V ostatních případech urči zákazník jednoilivé diič! dodávky objednávkou, kde uvede množství, termín a místo sioženi. Objednávky jsou činěny zpravidla písemné, pnčemž za písemnou formu se
považuje též objednávka učiněná e-maítem, dopisem nebo faxem. Objednávky je třeba zasílat pnmo na dodavatelské mísíc Lindě, a to v pcipadé pfynú dodávaných v silničních a žeiezničních
cisternách a trajlerech nejméně 3 pracovní dny před dnem dodáni, v případe ostatních piynů nejpozdéji do 11. hodin pracovního dne předcházejícímu dni dodání. Spfnéni po2déjsich objednávek
nemůže Lindě v krajních případech, zejména z přepravné kapacitních důvodů, garantovat. V případe dodávky zboží podléhajíci spotřební dani je zákazník povinen pn objednán! sdéiit účel použití
dle zákona o spotřebních daních.
Cena plynů, ostatních produktů a služeb se řídí dle aktuáiního ceníku společnosti Lindě.
4. Pronájem lahví, palet, pevných svazků a kontejnerů (dále i „distribuční prostředky")
Za pronajaté distribuční prostředky je zákazník povinen platit nájemné. Podpisem dodacího listu zákasiikem vzniká nájemní vztah. Výše denního nájemného a dodatkového nájemného se řídí
podle platných saztí? tak, jak jsou tyto zveřejněny na prodejních místech Lindě, která je oprávněna tyto sazby upravovat i v průběhu nájemního vztahu.
U distribučDch prostředku Lindě, které má zákazník v pronájmu déle než tři měsice bez obrátky (tzn. výmény prázdných za pine), zaplatí zákazník dQdatkové nájemné. Denni a dodatkové nájemnéje u distribučních prostředků evidovaných dle individuáiniho čárového kódu přiřazeného k výrobnímu a evidenčnímu číslii distribučniho prostředku účtováno pro Ronkrétni distribuční prostředek. V
případe nájemní smlouvy na dobu určitou končí nájem uptynutím doby nebo odstoupením ze zákonných důvodů. V případě nájmu na dobu neuratou je možno nájem vypovědět kteroukoliv stranou
s měsíční výpovědní lhůtou. Ůctovánt denního a dodatkového nájemného končí u distribučních prostředků evidovaných dle čárového kódu, vrácením konkrétního dístribučniho prostředku, který
zákazník převzal.
Zákazník odpouidá za zdzeni, ztrátu, odcizeni, poškozeni, zničení nebo nevráceni jemu pronajatých dislnbuénich prostředků. Přenecháni distribuénich prostředků [réti osobě není dovoleno.
Je zakázáno, aby zákazník ment! na jemu priděteném čísle zákazníka véíěí počet distribučních prostředků, než má na tomto čísle od Lindě pronajatých.
Distribuční prostředky může zákazník kdykoii vrátit na své náklady prodejnimu místu Undey jeho prodejní dobé. O Yrácenfmusi být zákazníkovi vydáno písemné potvrzeni prodejního mřsta Lindě.
Správnost výpisu z konta stavu pronajatých distribuanich prostředků, který Je součástí vyúčtování nájemného, musí být zákazníkem bez prodleni přezkoumána. Námitky jsou přípustné do jednoho
měsíce po obdrženi vyúčtování nájemného, jinak se má za to, že vyúčtování bylo zákazníkem uznáno za platné a počet distribučnich prostfedků zde uvedených je podkladem pro vyúčtováni
nájemného v násiedujícim období. Vyúčtování nájemného (výpis z čísla zákazníka) má účinnost potvrzení poetu pronajatých distribučních prostředků.
Zákazník Je povinen neprodlené oznámit Lindě veškeré změny týkající se jeho osoby, které by mohly mít vtiv na obdiodní vztah mezi ním a Lindě, zejména zmény jména, firmy, sídla (bydliště),
provozovny, a změnu registrace k DPH. ZadržovacE právo na pronajaté distribuční prostředky se po dobu tn/áni nájemní smlouvy vyiučuje.
Nájemné je splatné a Je účtováno nejméně jednou mésičné.

5. Kauce (finanční jistina za vrácení majetku Lindě)
Lsntíe je oprávněna požadovat a zákazník je povinen ptatit za distribuční prostředky pronajaté zákaznň<ovi nezúročiteínou kauci ai do výše ponzovací ceny distnbučniho prostředku. Vrácení kaucese provede po odevzdáni distribučních prostředků prodejnimLi místu Lindě, po zápočtu nákladů vzniklých Lindě za náhradní opalření, odstranění škod nebo nečistot a dalších závazků.
Za den úhrady závazků zápočtem je považován den vyhotovení zápočtu.
6. Smluvní pokuta
Při zcizení, oddzení, poškození, zničeni nebo nevraceni distribučních prostředků je zákazník povinen zapiatit Lindě smiuvní pokutu za každou tlakovou iahev 4.000,- Kč, za každou přepravní
paietu 5.000,- Kč. za každý pevný svazek 80.000,- Kč (včetně iahví ve svazku) a za každý kontqner 100.000.- hte. Smiuvní pokutou není dotčeno právo Lindě na náhradu škody, kterou je
oprávněna vymáhat samostatné.
7. Lahve zákazniků
Lahve zákazníků, které jsou Jako takové označeny, jsou plněny podle objednávky zákaznikú. Objednávka zákazníka současné zahrnuje i potřebné přezkoušení podte platných předpisů, které musí
být podle těchto předpisů provedené před na^néním lahve v plníme. Zákazník íouto otqednávkou rovněž potvrzuje i souhtas s vyúčtováním a cenou tohoto přezkoušení.
8. Platební podminliy
Lindě Je oprávněna požadovat platóLt v hotovosti maximáiné do hodnoty stanovené zákonem. Platbu preáem postovnj poukázkou čí šekem banky je oprávněna požadovat bez omezení u tedi
zak32JiÍků, kteří nepřikáží spofehfivé svou platební schopnost nebo piatebni mofálku. Veškeré platby provádí zákazník na základě daňových dokladů vystavených Un<je. Splatnost daňových
dokladuje U dnů od data vystavení, neni-íi na daňovém dokladu uvedena lhůta delší. V případe prodiení zákazníka se zaplacením kteréhokoliv daňového dokladu, je zákazniK povinen zaplatit
Unde drak z prodlení ve výši 0.02 % z dlužné částky za každý den prodlení. Kromě toho, je Lindě v takovém připadé oprávněna přerušit dodávky do doby úptného zaplacení nebo odstoupit od
smlouvy a požadovat okamaté vrácen! distribučnícfi Fwostredkú.
9. Výhrada vlastnictví
Až do úplného vyrovnání závazků zákazníkem zůstává dodané zboží vfastnictvím Lindě.
10. Prodleni
V případě opožděných dodavek nebo výpadku v dodávkách může zákazník. pokud Lindě nesplní dodávku v náhratíni lhůtě, otísíoupit od smlouvy. Škody takto vzniklé jsou hrazeny poáie zákona
a těchto podmínek.

11. Odpovédnost za škodu
V případe, zeje Lindě za podmffiek daných zákonem pcwnna nahradit zákazníkovi způsobenou Škodu, dohodly si smtuvní strany rozsah náhrady Škody tak. že Unáe uhTMti záifaznikow škodu
v prokázané výši, nejvýše vsak částku 20 000 000.- Ke- Práro na náhradu škody a vydáni bezdůvodného obohaceni se proniléuji v tříleté promléeci dob6.
12. Zaniká za vad neplném
Pokud je dodávka vadná nebo neodpoi/idá množství dodaného plynu, má zákazník práuo uplatnit reklamaci, která ss řídi platnou legislatiuou a vnilmimi předpisy Lindě. Při reklamao kvality plynů
nesmí být spotřebováno více než 50 % uvedeného množsM nápiné. a to z důvodu možného řádného provedení konlrotnich analýz. Distribuční prostředky s vadným zbožim nesméji být dále
použFvány a po nápadném označeni musí být vrácerty prodejnímu místu. V tomto případe může zákazník při vyioučení dalších nároků požadovat bezplatné opakovanou dodávku- Nepodari-li se
tí3to dodateéné plnéní, může zákazník podie svého výbéTu pcažadovat snížení kupní ceny vadné dodávky a nebo požadovat zrušení dodávky.
13. Vyšší moc
Všechny případy vyšší moa, jaitož t provozní, dopravní a energetické pwuchy, stávky, vylutcy. osvobozují toho. kdo fB pni postižen, od Sfriuvních povinností po dobu a v rozsahu ucmnosti těchto
udalcsti. To platí také tehdy. když uvedené okolnosti nastanou u subdodavatelů-
14. Zajisténi množstvi
Pokud je údaj o množství v lahvích v'm'}T. pak se vztahuje na stav ptynu pň 15*>Catí3ku0.1 MPa.2bytí<ové obsahy u vrácených áistribučnťch prostředků nepodlériaji náhradě.
15. Dodávky |Mtislřednicfri/im třetí osoby
Lindě je oprávněna splnit své dodavatelské pownností prostřednictvím tretf osoby.
16. Poplatky
Spoleaié s cenou dodaného plynu bude zakaznaiow účtován i poplatek ADR. silniaii a energeticky poplatek za každou jahev, svazek lahn", mobilní zásobnik, ttqtef a dodavku kapalných plynu do
stabilního zásobníku, poplatek za přísktšný atest, předaný zákazníkovi vždy s dodávkou jeánotíiv^o druhu f&ynu a dalšs poplatíty stanovené cenítem Untíe. Výše paptaíkú se rkJi podie aklu^né
platných sazeb tah. fak jsou tyto zv^qnény na prodejích nriístech Unde. neni^i smlouvou stanoveno jinak.
17. Zmény »nlouvy
Změny s dop!ftky sjednaných podminc* se vyžadují písemnou fonnou. Pls^nnoti Ťbnnou se nerozumí forma eltí(frorid<é komunikace.

Pro řešen i všech sporů mezi zákamíkem a Undeje.za dodrženi přísirónosti věcné, místné pristušný soud, v jehož obvodu je sftílo Lindě.
V ^-ipadé, Zeje zákayiikspotretóteiCTn, je sub^ektem řešeni mimosoudnicti sporů Česká obťhotíni inspekce, blízši informacenawww.coi.cz.
19. Prohlášeni o shade
Unde vlastni •Pn*láseni o shodě' na ocelové tlakové lahve včetně svařovaných, které mu dodavatel lahvi poskytuje na lahve vyrobené po 1.9.1997. používané k distribuci plynů.
20. Výrobky vyhovuj ČSN nebo specffikaci Lindě.
21. Tyto Všeobecné podfflinky (Form 1211ň2)jsou platné od 1.2.2016.
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