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Číslo zákazníka: 
511314730 

Smlouvu na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytováni dalších plnění 
číslo 345/2013/TPNH/511314730 

1. Linde se zavazuje dodávat zákazníkovi technické plyny v lahvích nebo kontejnerech a poskytovat další plnění za podmínek stanovených touto
smlouvou a zákazník se zavazuje odebírat technické plyny a zaplatit za ně smluvenou cenu a další úhrady dohodnuté v této smlouvě.

2. Předmět plnění:
a) technické pi n :

Ozňačení druhu plynu

DUSIK 4.0-LG LAHVE CZ2240152 50 lt 9,6m3 
OXID UHLIČITÝ POTR. CZ3710120 40 lt 20 kg 
SUCHÝ LED- BLOK CZ3770720 krabice 2,4 kg 
CONOXIA - medicinální kyslík CZ4080110 10 lt 1,6m3 
CONOXIA LIV - medicinální kyslík CZ4080114 10 lt 2,2m3 
CONOXIA - medicinální kyslík CZ4080152 50 lt 10,8m3 
CONOXIA LIV - medicinální kyslík CZ4080174 2 lt 0,4m3 
CONOXIA - medicinální kyslík CZ4080170 2 lt 0,3m3 
Helium 4.6 CZ3300112 10 lt 1,8m3 
Helium 5.6 DE10100521 10 lt 1,8m3 
Metan 5.5. DE10102031 1 Olt 2,5m3 
VZDUCH MED.SYNT. AP CZ4050152 50 lt 9,6m3 

b) ostatní plnění:

Cena.plynu 
vqbafu 

(Kč 
842 
753 

16,20 
1273 
1273 
1853 
492 
492 

5130 
12681 
4977 
5143 

Predpoldádané.ročni . 
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86m3 
320kg 
1500kg 

30m3 
129m3 
0,4m3 
5m3 

X 

1,8m3 
2,5m3 
10,8m3 

Nájemné za lahve je řešeno samostatnou smlouvou mezi stranami na dlouhodobý pronájem lahví. Denní a dodatkové nájemné (definované tímto
odstavcem) se účtuje pouze za lahve, na které se smlouva na dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny nevztahuje (viz. ostatní plnění níže).
Linde nebude vyžadovat od zákazníka složení finanční kauce. Touto smlouvou se vylučuje platnost čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek
(VOP). 

Nájem za lahev Linde (technické plyny)/den 
Nájem za lahev Linde (speciální plyny)/den 
Nájem za lahev Linde (léčiva)/den 
Nájem za lahev Linde (léčiva LIV)/den 
Dodatkový nájem za lahev Linde 
Dopravné za závoz 
Poplatek ADR 
Silniční a energetický poplatek 

8,80 Kč 
8,80 Kč 

12,30 Kč 
12,30 Kč 

7,90 Kč 
520 Kč 

84 Kč 
70 Kč 

3. Sjednané ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši. Linde je oprávněna dále změnit ceny dodávaných
technických plynů a ostatních plnění, v souladu s inflačním koeficientem vydaným ČSÚ předchozího kalendářního roku. O této skutečnosti je 
Linde povinno zákazníka informovat v dostatečném předstihu. Pakliže bude Linde měnit ceny v době cenové garance (viz. odst. 9 Jiná 
ustanovení), je nutná dohoda obou stran. V případě neakceptace jedné ze smluvních stran lze tuto smlouvu ukončit výpovědí.

4. Strany sjednaly, že LINDE nebude uplatňovat u zákazníka platbu kauce. Touto smlouvou se vylučuje platnost čl. 5. VOP.
Platba za dodané plyny bude zákazníkem prováděna na základě faktur-daňových dokladů Linde. Denní a dodatkové nájemné se účtuje pouze za
lahve, na které se smlouva na dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny nevztahuje a bude fakturováno spolu s dodávkou plynů. Fakturace
plynů i nájmu tlakových lahví (mimo smlouvu o dlouhodobém pronájmu) je prováděna měsíčně (sběrnou fakturou) se splatností 30 dní ode dne
doručení faktury zákazníkovi. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kteréhokoliv daňového dokladu, je Linde oprávněno účtovat
zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. Kromě toho, je Linde po předchozím upozornění zákazníka v
případě dlouhodobého prodlení se zaplacením oprávněna přerušit dodávky do doby úplného zaplacení nebo odstoupit od smlouvy a požadovat
okamžité vrácení distribučních prostředků (lahví). Výjimku tvoří akutní dodávka plynu sloužící k záchraně života pacienta. Touto smlouvou
vylučuje platnost čl. 8 VOP.

5. Zákazník je oprávněn odebrat i nižší množství než je předpokládané množství, a to v případě, že je to jeho skutečná potřeba technických plynů.

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Společnost je certifikovaná dle ISO 9001, ISO 14001 a je držitelem osvědčení Responsible Care. 
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