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UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 502 - 

305466004/2700 00011754 CZ00011754 
Tuto 

Smlouvu na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytování dalších 

plnění včetně dodávek kapalných plynů číslo 672/2019/TP/VH/570505030 

číslo zakázky 18045 

 

Společnostje zapsaná u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Společnost |a cerlifikovaná dla ISO  9001, ISO 14001 a Je držitelem osvědčeni Responsible Care. Form 1207/16 2009.01 1  

1. Linde se zavazuje dodávat zákazníkovi technické plyny v iahvich 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 další úhrady dohodnuté 

v této smlouvě. 

2. Předmět plnění: 

a) technické plyny: 

Označení druhu plynů Číslo výrobku Druh 

obalu 

Množství plynu 

vobalu 
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Conoxia - LG lahve 4080176 31 0,6 m3 765,- 20 
 4080110 101 1,6 m3 1422,- 7 
 

4080152 501 10,8 m3 2149,- 4 

Conoxia LIV 4080174 21 0,4 m3 526,- 1400 
 4080114 101 2,2 m3 1422,- 90 

Conoxia - kapalina 4080901 zásobník kg 10,90 240 000 kg 

Niontix - LG lahve 4060110 101 7,5 kg 3108,- 10 
 4060140 40 1 30 kg 5960,- 13 

Oxid dusnatý (INOMAX)  
101 

 59600,- 6 

Vzduch med-synt. 4040172 21 0,4 m3 1342,- 20 

Vzduch med-synt. 4040152 501 10 m3 5053,- 2 

Oxid uhličitý med. 3750120 20 1 20 kg 1761,- 2 

3750177 101 7,5 kg 672,- 23 
 

3750172 21 1,5 kg 548,- 4 

Entonox 3670184 51 1,4 m3 4900,- 3 

Acetylen čistý 3020142 401 8 kg 2165,- 2 

Oxid uhličitý svařovací 3740120 201 20 kg 683,- 2 

Dusík kapal, v Dew.nád.zk. 2210933 Dew.nád. kg 39,50 140 kg 

Dusík 5.0 2210152 501 9,6 m3 3405,- 3 

Etylenoxid  501 37,5 kg 3459,- 22 

Kalibr.směs C02+02+N2  21 0,4 m3 8764,- 2 

Kalibr.směs CO+He+Synt.vz. 
 

101 1,6 m3 6230,- 5 

Kalibr.směs H2+C02+N2  501 10 m3 7490,- 4 

b) ostatní plnění: 
Silniční poplatek kapalina Silniční poplatek láhve ADR Kapalina ADR láhve 

0,40 Kč 40,- Kč 3200,- Kč 69,- Kč 

c) denní nájem lahví při překročení DP 
Láhev TG + ACE + SG = 8,70 Kč láhev Linde/den Láhev MED léčiva = 12,10 Kč láhev Linde/den 

Láhev LIV léčiva = 13,80 Kč láhev Linde/den 
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Bc. Petr Štolcar 

Lenka Nesvadbová 

za Lindě Gas a.s.  

MUDr.Radomlr Maráčelt, předseda představenstva 

Ing. Vlastimil Vajcfók, člen představenstva 

 

Za dlouhodobý pronájem lahvi zadavatel požaduje provádět fakturací po šesti měsících s možnosti upřesnit počty lahvi na další obdob! dle skutečnosti. V případě, že na dalšf 

období nebude uzavřena smlouva na dodávky plynů se stejným dodavatelem, bude dlouhodobý pronájem lahvi ukončen o jeden měsíc později za stejných nájemních 

podmínek. 

3. Sjednané ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši. Sjednané ceny jsou považovány za pevné a mohou být změněny pouze na 

základě změny příslušných obecně závazných právních předpisů. Ostatní dodávky zboží a služeb, než je výše uvedeno, se řídí dle platného ceníku Linde. Nabídková cena 

na veřejnou zakázku je cenou nejvýše přípustnou, která může být změněna jen v případě, že se skutečné množství dodávek bude lišit od orientačního množství 

uvedeného v Cenové nabídce nebo pokud dojde v průběhu platnosti kupní smlouvy ke změně příslušných obecně závazných právních předpisů. 

4. V případě, že potřeba zákazníka na dodávky technických plynů převýší orientační množství dle či. 2.a), je Linde připravena tyto technické plyny, jakož i ostatní plněni 

poskytnout. Strany sjednávají, že ustanoveni této smlouvy plat! I pro tyto další dodávky a odběry po dobu trvání smlouvy. Orientační množství uvedené v Cenové nabídce 

je u jednotlivých položek stanoveno pouze nezávazně jako průměrné množství plynů dodávaných KNTB za 1 rok. Tyto údaje nejsou závazné pro skutečné množství 

medicinálních a technických plynů, které bude Linde dodávat - toto bude dáno výlučně potřebou KNTB a jednotlivými objednávkami. 

5. Splatnost daňových dokladů je 30 dni od doručeni. Fakturace za dllčl dodávky plynů v lahvích bude probíhat jedenkrát měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsIcl.V případě 

prodleni zákazníka se zaplacením kteréhokoliv daňového dokladu je Linde oprávněno účtovat zákazníkovi úrok z prodlení 0,02 % z dlužné částky za každý den prodleni. 

6. Dodávky budou dle požadavku zadavatele a dohody při objednáváni směřovány vždy buď do skladu příslušného dodavatele nebo 

do pohotovostního skladu KNTB, a. s. tak, aby nevznikla prodleva v dodávkách. Kapalina bude dodávána vždy do zásobníků umístěných v KNTB, a. s. Dodávky zajišťuje 

Linde vlastním dopravcem. Kapalný kyslík do 48 hodin od objednávky, při odběru lahve z odběrního místa do 4 hodin v pracovní dny. V případě havárie je možný 

mimořádný závoz kapaliny do 24 h (tel:731 608 608). Sankce z prodlení s dodávkou je 0,2 % z ceny dodávky bez DPH. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu Jednoho roku. Smlouvu je možno ukončit oboustranně výpovědi, a to s výpovědní lhůtou 1 

měsíce, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při skončení smlouvy je zákazník povinen vrátit pronajaté obaly Linde 

nejpozději do jednoho měsíce od skončení smlouvy, 

8. Jestliže během doby platnosti této smlouvy vyvstane potřeba jiného způsobu zásobování zákazníka technickými plyny, vyvolají strany jednáni o uzavřeni další smlouvy. 

9. Součásti této smlouvy jsou na druhé straně uvedené Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky kapalných plynů, plynů v lahvích, paletách, pevných svazcích, 

kontejnerech a trajlerech (dále jen VOP) a obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. Ustanovení obecných nákupních podmínek KNTB,a.s. mají přednost před VOP, 

dostanou-li se jednotlivá ustanoveni do rozporu a pokud nejsou vysloveně součásti některého bodu smlouvy,
 

V Přerově dne 25. 1. 2019 

 

 

1 3. 02. 2019 

 f

Dlouhodobj ý pronájem tlakových lahví 

Typ láhve Počet lahví Cena 

lahve za 1 rok 

Cena za celk. množství za 1 rok 

Láhve standard 42 2650,- 111.300,- 

Láhve léčiva 97 4000,- 388.000,- 

Láhve LIV 150 4300,- 645.000,- 

Entonox 3 2300,- 6.900,- 

Celkem cena bez DPH 1.151.200,- 

DPH 21% 241.752,- 

CELKEM cena včetně DPH 1.392.952,- 

 



 

Příloha č. 1 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Cenová nabídka 

na dodávky medicinálních a technických plynů včetně pronájmu lahví 

 

Pol. Specifikace předmětu plnění 
Typ obalu - 

měrná jednotka 

Počet 

náplní za 

jeden rok 

Nabídková cena v Kč bez DPH 

Za 

měrnou 

jednotku 

Za orientační 

množství 

1. Kyslík medicinální 0,8 má 3 It 20 765 15300 

2. Kyslík medicinální 1,5 m3 10 It 7 1422 9954 

3. Kyslík medicinální 10,8 m2 50 It 4 2149 8596 

4. Kyslík medicinální LIV 2 It 1400 526 736400 

5. Kyslík medicinální LIV 10 It 90 1422 127980 

6. Kyslík kapalný medicinální kg 240000 10,90 2616000 

7. Oxid dusný 30 kg 13 5960 77480 

8. Oxid dusný 7,5 kg 10 3108 31080 

9. ťntonox 5 It 3 4900 14700 

10. Vzduch medicinální syntetický 50 It 2 5053 10106 

11. Vzduch medicinální syntetický 3 It pouze 2lt 20 1342 26840 

12. Dusík kapalný v Dewart. kg 140 39,50 5530 

13. Oxid dusnatý 10 It 6 59600 357600 

14. Dusík 5.0 40 It 3 3405 10215 

15. Etylenoxid 37,5 It 22 3459 76098 

16. Oxid uhličitý medicinální 20 It 2 1761 3522 

17. oxid uhličitý medicinální 7,5 It 23 672 15456 

18. Oxid uhličitý medicinální 1,5 It 4 548 2192 

19. Kalibr, směs CO-He-synt. vzduch 10 It 5 6230 31150 

20. Kalibr, směs H2-C02-N2 50 It 4 7490 29960 

21. Kalibr, směs C02-02-N2 2 It 2 8764 17528 

22. Acetylen 8 It 2 2165 4330 

23. Oxid uhličitý pro svařování 20 It 2 683 1366 

24. Silniční poplatek 02 kapalina kg 240000 0,40 96000 

25. Silniční poplatek lahve ks 1638 40 65520 

26. Poplatek ADR kapalina cisterna 14 3200 44800 

27. Poplatek ADR lahve ks 1638 69 113022 

Celkem cena bez DPH 4548725 

DPH 15 % 651578,55 

DPH 21 % 43022,28 

CELKEM cena včetně DPH 5243325,83 
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Typ tlakové láhve Počet Cena za 1 ks za 1 rok Cena za celkové množství za 1 rok 

Láhve standart 42 2650 111.300,- 

Láhve léčiva 97 4000 388.000,- 

Láhve LIV 150 4300 645.000,- 

Entonox 3 2300 6.900,- 

Celkem cena bez DPH 1.151.200,- 

DPH 21 % 241.752,- 

CELKEM cena včetně DPH 1.392.952,- 

Unde 6as a.s. 
Untie Healthcare^ 

U TerfmoplynMlSto a datl l 19800 Praha? 
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Dlouhodobý pro nájem tlakových lahví

 

 
Razítko a podpis



 

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky kapalných plynů, plynů v lahvích, paletách, pevných svazcích, kontejnerech a trajlerech 

1. Platnost 

Všechny dodávky kapalných plynů uskutečňované v silničních a železničních cisternách a plynů dodávaných v lahvích, paletách, pevných svazcích a kontejnerech a trajlerech se řidl podle následujících 

všeobecných obchodních podmínek, nestanovMi zvláštní písemné smlouvy Jinak. 

Pod pojmem láhev se rozumí kovová tlaková nádoba pro přepravu plynů do 901 vodního objemu. Paletou se rozumí přepravní zařízeni, uzpůsobené pro přepravu jednotlivých lahví. Pevným svazkem lahví 

se rozumí několik vzájemně propojených lahví na společném přepravním základě. Kontejnerem se rozumí mobilní nádoba pro přepravu plynů o objemu vétším než 901 vodního objemu. Trajlerem se rozumí 

silniční nebo železniční vůz, kde na podvozku je umístěno určité množství pevných svazků ocelových lahvi, které jsou navzájem propojeny. Pod pojmem číslo zákazníka se rozumí evidenční číslo, které Je 

zákazníkovi přidělené při prvním odběru zboží, a pod nimž je veden aktuální stav zákazníkem pronajatých lahvi, palet, pevných svazků, kontejnerů a jeho závazků. 

2. Doprava a zacházeni s plyny, lahvemi, paletami, pevnými svazky a kontejnery 

Doprava plynů včetně lahvi, palet, pevných svazků a kontejnerů se provádí z rampy prodejního místa Unde Gas a.s. (dále jen .Lindě"). Při vlastním vyzvednuti nebo převzetí dopravcem, který je pověřen 

zákazníkem, je za provozně a přepravně bezpečnou nakládku a vykládku odpovědný zákazník, eventuálně pověřený dopravce. Zákazník musí dodržovat pil zacházeni a přepravě technických plynů 

stanovené předpisy, obzvláště ustanoveni o bezpečnosti práce a předcházeni úrazům, Jakož i obecně uznávaná pravidla technologie včetně ČSN 078304 v jejich vždy platné podobě. 

3. Dodávky plynů 

Jednotlivé dílčí dodávky určí zákazník objednávkou, kde uvede množství, termín a místo složeni, Objednávky Jsou činěny zpravidla písemně, přičemž za písemnou formu se považuje též objednávka 

učiněná e-mallem, dopisem nebo faxem. Objednávky je třeba zasílat přímo na dodavatelské místo Linde, a to v případě plynů dodávaných v silničních a železničních cisternách a trajlerech nejméně 3 

pracovní dny před dnem dodáni, v případě ostatních plynů nejpozdějl do 11. hodin pracovního dne předcházejícímu dni dodáni. Splněni pozdějších objednávek nemůže Lindě v krajních případech, zejména z 

přepravně kapacitních důvodů, garantovat. V píipadě dodávky zboží podléhající spotřební dani Je zákazník povinen při objednáni sdělit účel použiti dle zákona o spotřebních daních. 

4. Pronájem lahvi, palet, pevných svazků a kontejnerů (dále I .distribuční prostředky") 

Za pronajaté distribuční prostředky je zákazník povinen platit nájemné. Podpisem dodacího listu zákazníkem vzniká nájemní vztah. Výše denního nájemného a dodatkového nájemného se řídí podle 

platných sazeb tak, jak Jsou tyto zveřejněny na prodejních místech Lindě, která je oprávněna tyto sazby upravovat I v průběhu  nájemního vztahu, 

U distribučních prostředků Lindě, které má zákazník v pronájmu déle než tři měsíce bez obrátky (tzn. výměny prázdných za plné), zaplatí zákazník dodatkové nájemné. Denní a dodatkové nájemné je u 

distribučních prostředků evidovaných dle Individuálního čárového kčdu přiřazeného k výrobnímu a evidenčnímu číslu distribučního prostředku účtováno pro konkrétní distribuční prostředek. Účtování denního 

a dodatkového nájemného končí u distribučních prostředků evidovaných dle čárového kůdu, vrácením konkrétního distribučního prostředku, který zákazník převzal. 

Zákazník odpovídá za zcizeni, ztrátu, odcizeni, poškozeni, zničeni nebo nevráceni Jemu pronajatých distribučních prostředků. 

Přenechání distribučních prostředků třetí osobě není dovolena. 

Je zakázáno, aby zákazník měnil na jemu přiděleném čísle zákazníka větší počet distribučních prostředků, než má na tomto čísle od Linde pronajatých. 

Distribuční prostředky může zákazník kdykoli vrátit na své náklady prodejnímu místu Lindě v jeho prodejní době. O vrácení musí být zákazníkovi vydáno písemné potvrzeni prodejního místa Lindě. 

Správnost výpisu z konta stavu pronajatých distribučních prostředků, který je součásti vyúčtováni nájemného, musí být zákazníkem bez prodleni přezkoumána. 

Námitky jsou přípustné do Jednoho měsíce po obdržení vyúčtováni nájemného, Jinak se má za to, že vyúčtování bylo zákazníkem uznáno za platné a počet distribučních prostředků zde uvedených Je 

podkladem pro vyúčtováni nájemného v následujícím období. Vyúčtováni nájemného (výpis z čisla zákazníka) má účinnost potvrzeni počtu pronajatých distribučních prostředků. 

Zákazník je povinen neprodleně oznámit Lindě veškeré změny týkající se jeho osoby, které by mohly mlt vliv na obchodní vztah mezi ním a Linde, zejména změny jména, firmy, sídla (bydliště), provozovny, čl 

změnu registrace k DPH. 

Zadržovací právo na pronajaté distribuční prostředky se po dobu trvání nájemní smlouvy vylučuje. 

Nájemné je splatné a je účtováno nejméně jednou měsíčně, 

5. Kauce (finančníjistina za vráceni majetku Lindě) 

Lindě je oprávněna požadovat a zákazník Je povinen platit za distribuční prostředky pronajaté zákazníkovi nezúročitelnou kauci až do výše pořizovací ceny distribučního prostředku. Vrácení kauce se 

provede po odevzdání distribučních prostředků prodejnímu místu Lindě, po zápočtu nákladů vzniklých Lindě za náhradní opatření, odstraněni škod nebo nečistot a dalších závazků. Za den úhrady závazků 

zápočtem je považován den vyhotoveni zápočtu. 

6. Smluvní pokuta 

Při zcizení, odcizení, poškození, zničeni nebo nevráceni distribučních prostředků Je zákazník povinen zaplatit Linde smluvní pokutu za každou tlakovou láhev 4.000,- Kč, za každou přepravní paletu 5.000,- 

Kč, za každý pevný svazek 80.000,- Kč (včetně lahvi ve svazku) a za každý kontejner 100.000,- Kč. 

Smluvní pokutou není dotčeno právo Lindě na náhradu škody, kterou Je oprávněna vymáhat samostatně. 

7. Lahve zákazníků 

Lahve zákazníků, které jsou jako takové označeny, jsou plněny podle objednávky zákazníků. Objednávka zákazníka současně zahrnuje I potřebné přezkoušení podle platných předpisů, které musí být podle 

těchto předpisů provedené před naplněním lahve v plnírně. Zákazník touto objednávkou rovněž potvrzuje i souhlas s vyúčtováním a cenou tohoto přezkoušeni. 

8. Platební podmínky 

Lindě Je oprávněna požadovat platbu v hotovosti předem nebo při předání zboží u Jednotlivých dodávek čl plnění, maximálně do hodnoty ekvivalentu 15.000 EUR (dle platného kursu ČNB). Platbu předem 

poštovní poukázkou čl šekem banky Je oprávněna požadovat bez omezeni u těch zákazníků, kteří neprokáži spolehlivě svou platební schopnost nebo platební morálku. Veškeré platby provádí zákazník na 

základě daňových dokladů vystavených Lindě. Splatnost daňových dokladů Je 14 dnů od data vystavení, nenl-li na daňovém dokladu uvedena lhůta delší. V případě prodlení zákazníka se zaplacením 

kteréhokoliv daňového dokladu, je zákaznik povinen zaplatit Lindě úrok z prodleni ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodleni. Kromě toho, je Linde v takovém případě oprávněna přerušit dodávky 

do doby úplného zaplaceni nebo odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité vráceni distribučních prostředků. 

9. Výhrada vlastnictví 

Až do úplného vyrovnáni závazků zákazníkem zůstává dodané zboží vlastnictvím Lindě. 

10. Prodleni 

V případě opožděných dodávek nebo výpadku v dodávkách může zákaznik, pokud Lindě nesplní dodávku v náhradní lhůtě, odstoupit od smlouvy, škody takto vzniklé Jsou hrazeny podle zákona a těchto 

podmínek. 

11. Odpovědnost za škodu 

V případě, že je Lindě za podmínek daných zákonem povinna nahradit zákazníkovi způsobenou škodu, dohodly si smluvní strany rozsah náhrady škody tak, že Lindě uhradí zákazníkovi škodu v 

prokázané výši, nejvýše však částku 20 000 000,- Kč. 

12. Záruka za vadné plnění 

Pokud je dodávka vadná nebo neodpovídá množství dodaného plynu, má zákazník právo uplatnit reklamaci, která se Rdi platnou legislativou a vnitřními předpisy Lindě. Při reklamaci kvality plynů nesmí být 

spotřebováno vlče než 50 % uvedeného množství náplně, a to z důvodu možného řádného provedeni kontrolních  analýz. 

Distribuční prostředky s vadným zbožím nesměji být dále používány a po nápadném označeni musí být vráceny prodejnímu místu. V  tomto případě může zákazník pH vyloučení dalších nároků požadovat 

bezplatně opakovanou dodávku. Nepodařl-ll se toto dodatečné plněni, může zákazník podle svého výběru požadovat sníženi kupní ceny vadné dodávky, a nebo požadovat zrušeni dodávky. 

13. Vyšší moc 

Všechny případy vyšší moci, jakož I provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky, osvobozuji toho, kdo Je Jimi postižen, od smluvních povinnosti po dobu a v rozsahu účinnosti těchto událostí. 

To platí také tehdy, když uvedené okolnosti nastanou u subdodavatelů. 

14. Zajištěni množství 

Pokud Je údaj o množství v lahvích v "m> pak se vztahuje na stav plynu při 15“C a tlaku 0,1 MPa. Zbytkové obsahy u vrácených distribučních prostředků nepodléhají náhradě. 

15. Dodávky prostřednictvím třetí osoby 

Linde Je oprávněna splnit své dodavatelské povinnosti prostřednictvím třetí osoby. 

16. Poplatky 

Společně s cenou dodaného plynu bude zákazníkovi účtován l poplatek ADR a silniční poplatek za každou láhev, svazek lahvi, mobilní zásobník, trajler a dodávku kapalných plynů do stabilního zásobníku, 

poplatek za příslušný atest, předaný zákazníkovi vždy s dodávkou jednotlivého druhu plynu a další poplatky stanovené ceníkem Lindě. Výše poplatků se řidl podle aktuálně platných sazeb tak, Jak jsou tyto 

zveřejněny na prodejních místech Linde, není-ll smlouvou stanoveno jinak, 

17. Změny smlouvy 

Změny a doplňky sjednaných podmínek se vyžaduji písemnou formou. 

18. Řešeni sporů 

Pro řešení všech sporů mezi zákazníkem a Lindě Je, za dodrženi příslušnosti věcné, místně příslušný soud, v jehož obvodu Je sídlo Lindě. 

19. Prohlášeni o shodě 

Lindě vlastni “Prohlášeni o shodě- na ocelové tlakové lahve včetně svařovaných, které mu dodavatel lahví poskytuje na lahve vyrobené po 1.9.1997, používané k distribuci  plynů. 

20. Výrobky vyhovují ČSN nebo specifikaci Lindě. 

21. Tyto Všeobecná podmínky (Form 1211/18) Jsou platné od 1.10.2008. 

Linde Gas a.s. 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín IČ: 276 61 

989, zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brné, odd. B, vložka 4437 
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OBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY KNTB, a. s. 

1. Obecná ustanoveni 

1.1. Tyto obecné nákupní podmínky (dále jen „NP'j obsahuji základní podmínky dodávek zboží a služeb do KNTB s výjimkou zdravotnických prostředků 

(za zdravotnický prostředek je považován každý přistroj, výrobek, předmět nebo materiál, který odpovídá definici uvedené v platném zákoně o 

zdravotnických prostředcích ) a Jsou součásti všech obchodních smluv uzavřených KNTB Jako odběratelem (kupujícím, objednavatelem). 

1.2. Tyto Nákupní podmínky ZP platí pro všechny 

a) veřejné zakázky ve smyslu z.č. 134/2016 Sb. v platném zněni (dále jen uzákoň") na dodávky zboží a služeb, 

b) zakázky malého rozsahu na jednorázové I opakované dodávky s předpokládanou cenou předmětu plněni bez DPH do 2,000 000,- Kč realizované 

přímo bez výběrového řízeni (dále jen „ostatní zakázky"). V tomto případě se NP podepisuji pň uzavíráni smlouvy. 

Nabídka uchazeče o veřejnou zakázku nebo účastníka výběrového řízeni na zakázku malého rozsahu (dále Jen „nabídka" a „zakázka") l návrh 

smlouvy, podle niž má být zakázka realizována (dále Jen „návrh smlouvy"), musí být v souladu s podmínkami uvedenými v dalších ustanoveních. 

Nabídka i návrh smlouvy se mohou odchylovat od ustanoveni NP Jen v případě, že to bude výslovně připuštěno v podmínkách zadáni zakázky nebo 

v zadávací dokumentaci, a jen v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto dokumentech, Vlakovém případě má odchylná úprava ve smlouvě 

přednost před těmito nákupními podmínkami. 

1.3. NP |sou součásti každého návrhu smlouvy, který se týká pořizováni zboží a služeb podle odst. 1.1 těchto NP. Uchazeč o veřejnou zakázku nebo 

účastník výběrového řízeni na zakázku malého rozsahu (dále jen „účastník výběrového řízeni") přiloží ke každému vyhotovení, návrhu smlouvy jedno 

podepsané vyhotoveni NP, tzn. že předloží NP celkem 3x Účastník výběrového řlzenf předloží podepsané NP sarhostatně u každé nabídky, a to I v 

případě, že nákupní podmínky podepsal a předložil již dříve, V případě ostatních zakázek se NP stávají součásti každé smlouvy jejím uzavřením bez 

ohledu na formu uzavřeni smlouvy. NP musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízeni, resp. dodavatelem zakázky malého 

rozsahu, a u právnických osob statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou podepsat návrh smlouvy podle bodu 2.2. 

1.4. NP nemusí být součásti smlouvy u zakázek, u nichž neproběhlo výběrové řízeni dle zákona nebo příslušné vnitřní směrnice a jejichž předmětem jsou 

Jednorázové dodávky s cenou plněni do 5.000,- Kč. 

2. Návrh smlouvy 

2.1. Návrh smlouvy musí být v souladu s platným! právními předpisy, zadáním zakázky, nabídkou účastníka výběrového Uzeni a těmito NP a musí v něm 

být výslovně uvedeno, že NP jsou součásti smlouvy jako její příloha. Smlouva (případně včetně příloh) musí jako jediijý a úplný dokument řešit 

všechny vztahy mezi smluvními stranami a nesmi v nl být odkaz na žádné dodací, nákupní, cenové, platební či jiné podmínky dodavatele 

(prodávajícího), které by nebyly v souladu s těmito NP, nenl-li v zadáni veřejné zakázky nebo ve výzvě k podáni nabídek připuštěno pnak. Pokud by 

návrh smlouvy obsahoval podobný odkaz, nebude ze strany KNTB a.s. akceptován, nabídka účastníka výběrového řízeni bude vyřazena a účastník 

výběrového řízeni vyloučen z další účasti na zadáváni zakázky. 

2.2. Návrh smlouvy, NP I vlastni nabfdka musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízeni a u právnických osob statutárním orgánem. 

Pokud bude návrh smlouvy, NP nebo vlastni nabídka podepsány jinou osobou, musí být součásti nabídky buď písemná plná moc (pověřeni), 

podepsané u fyzických osob účastníkem výběrového řízeni a u právnických osob statutárním orgánem účastníka výběrového řízeni, nebo příslušné 

doklady, z nichž bude vyplývat zákonné zmocněni osoby podepisovat jménem účastníka výběrového řízeni doklady pro výběrové řízeni. U podpisu 

návrhu smlouvy, NP I vlastni nabídky musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a funkce podepisující osoby. 

2.3. V záhlaví návrhu smlouvy must být uvedeno číslo smlouvy, které je shodné s číslem zakázky uvedené v zadáni zakázky. Návrhem smlouvy je 

účastník výběrového řízeni vázán po zadávací lhůtu, která je u veřejných zakázek uvedena v zadáni veřejné zakázky a vyplývá ze zákona a u 

zakázek malého rozsahu činí 30 dnů ode dne doručeni oznámeni KNTB o výběru nejvhodnějšl nabídky, 

2.4. Návrh smlouvy v případě veřejné zakázky dle zákona musí být předložen ve třech vyhotoveních, z nichž Jedno bude součásti nabídky a další dvě 

budou k nabídce volně přiložena jako její přílohy (nebudou svázána čl Jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce). V případě zakázky 

malého rozsahu musí být rovněž smlouva předložena ve třech vyhotoveních, nenf-ll v zadáni zakázky výslovně uvedeno jinak. Jedno z těchto 

vyhotoveni bude součásti nabídky a další dvě budou k nabídce volně přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s 

ostatními doklady v nabídce).



3. Kvalitativní a technické požadavky na dodávky 

3.1. Kvalitativní a technické vlastnosti dodávaného zboží musí odpovídat požadavkům stanoveným obecné závaznými právními předpisy, zejména z.i. 

102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, z.č, 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími nařízeními vlády, 

harmonizovanými českými technickými noimaml a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným v zadáni zakázky. Nabízený předmět plněni nesmi mlt 

žádné právní vady, zejména nesmi být zatížen Jakýmikoliv právy třetích osob. Účastník výběrového Uzeni může 

• nabídnout Jen takový předmět plněni, k němuž získal vlastnické čl Jiné odpovídajíc! právo v souladu s platnými právními předpisy. 

3.2. Účastník výběrového řízeni I dodavatel u zakázky malého rozsahu musf v nabídce prokázat, že nabízené zboží Je z hlediska platných právních 

předpisů způsobilé a vhodné pro použiti k účelu, pro nějž Je pořizováno, zejména, že byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastnosti 

s technickými požadavky, které stanov! nařízeni vlády, je označen stanoveným způsobem a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal 

písemné prohlášeni o shodě, vyplývá-li tento požadavek na zboží z obecně závazných právních předpisů. 

3.3. Požadované doklady prokazující splněni kvalitativních a technických požadavků zboží podle čl. 3.2. musí být platné v případě výběrových řízeni a v 

případě zakázek malého rozsahu nejpozdějl v den podáni nabídky (v případě ostatních zakázek nejpozdějl v den uzavřeni smlouvy) a jejich platnost 

musí trvat po celou sjednanou nebo předpokládanou dobu plněni. Všechny tyto doklady lze předložit ve fotokopii, která nemusí být úředně ověřena. 

4. Záruka, záruční a pozáruční servis 

4.1. Smlouva musí obsahovat výslovné ustanoveni o převzetí záruky za jakost a Její délce stlm, že práva zodpovědnosti za vady se řidl příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

4.2. U dodávek, které mají charakter přístrojů musí smlouva (nebo Její příloha) obsahovat ustanoveni o záručním a pozáručním servisu, v nichž bude 

uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo Jiná servisní firma) a za Jakých podmínek provádí záruční servis, Jaká je doba od nahlášeni vady do 

nástupu servisní finny, Jaká Je doba na odstraněni vad a sankce za její nedodrženi. 

4.3. V ustanoveních o pozáručním servisu musí být uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí 

pozáruční servis. Podmínky pozáručního servisu musí být stanoveny tak, že servis Je prováděn Jen v případě potřeby KNTB a na její výzvu a 

účtovány budou jen jednotlivé servisní práce a dodávky podle aktuálního ceníku servisní organizace. Ze strany KNTB nebudou zejména 

akceptována ustanoveni, podle nichž by pozáruční servis měl být poskytován výlučně Jen jako paušální soubor dodávek náhradních dílů a 

servisních prací za určité časové období a účtován Jako paušální platba za určité období bez ohledu na skutečný rozsah provedených servisních 

prací a dodávek, Takováto nabídka bude posouzena Jako v rozporu s těmito NP a bude vyřazena a uchazeč vyloučen. Pozáruční servis musí být 

zajištěn tak, aby KNTB měla možnost zadávat servisní práce vlče než jednomu dodavateli kromě případů, kdy v důsledku specifického charakteru 

dodaného přístroje pověřil výrobce některou servisní firmu výhradním prováděním pozáručního servisu (tato skutečnost musí uchazeč prokázat). 

5. Dodací podmínky 

5.1. U smluv uzavíraných na opakující se plněni na období delší než Jedno čtvrtletí bude ve smlouvě dohodnut předmět plněni a orientační množství za 

dobu platnosti smlouvy s tím, že orientační množství je nezávazný údaj a že konkrétní množství a dobu plnění u jednotlivých dílčích dodávek urči 

KNTB písemně, faxem, e-mailem nebo - je-tl to obvyklé -1 telefonicky. 

5.2. U dodávek, které mají charakter spotřebního materiálu, je dodávka splněna dodáním do areálu KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín a polvizenlm 

převzetí KNTB stlm, že vlastnické právo přechází na KNTB splněním každé dllčl dodávky. V případě zahraničních dodavatelů (osob se sídlem mimo 

ČR) bude akceptována pouze dodací podmínka DDP Zlín dle INCOTERMS 2000. 

• «/ ~
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5.3. Nen/.-li v zadáni zakázky na dodávku přístrojů výslovně uvedeno jinak, je součásti předmětu plněni a bude zahrnuto v nabídkové ceně kromě dodáni 

přístroje do KNTB I Jeho montáž nebo instalace, uvedeni do provozu, obstaráni všech veřejnoprávních rozhodnuti a povoleni potřebných pro 

uvedeni do provozu, provedeni zkušebního provozu, zaškoleni personálu, dodáni českého návodu k použiti I veškeré další náklady a výdaje spojené 

s dodávkou a rovněž poskytováni bezplatného záručního servisu během záruční doby s tlm, že dodávka Je považována za splněnou podepsánlm 

zápisu o předáni a převzetí předmětu plněni (nebo jiného podobného dokladu) oběma stranami, 

5.4. Dodávka přístroje nebo Jiného zařízeni nesmi být podmíněna budoucím odběrem spotřebního materiálu nebo jiných výrobků, pokud tyto materiály čl 

výrobky nejsou podle zadáni zakázky předmětem plněni. Z dodávky přístroje nebo zařízeni nesmi vyplývat povinnost KNTB odebírat v budoucnu 

výlučně určený spotřební materiál nebo výrobky kromě případů, kdy odběr konkrétního spotřebního materiálu nebo výrobků Je předepsán výrobcem 

(tuto skutečnost musí dodavatel prokázat). 

5.5. K přechodu vlastnického práva k předmětu plněni dochází ve všech případech splněním dodávky podle předchozích ustanoveni, pokud není dále 

uvedeno Jinak. Je-ll obsahem spolupráce i zřízeni a provozováni konsignačnlho skladu, přechází vlastnické právo z dodavatele na KNTB 

okamžikem vydáni předmětu plněni z konsignačnlho skladu. Návrh smlouvy nesmf obsahovat ustanoveni o výhradě vlastnického práva, podle něhož 

by vlastnické právo k předmětu plněni přecházelo na KNTB až zaplacením dohodnuté ceny nebo splněním jiných podmínek. K přechodu nebezpečí 

poškozeni, zničeni, zneužiti nebo ztráty předmětu plněni nebo Jeho části na KNTB dochází vždy přechodem vlastnického práva. 

5.6. NenMi mezi smluvním! stranami předem dohodnuto jinak, lze plnění poskytnout předáním v areálu KNTB Jen v pracovních dnech v době od 7,00 

hodin do 15,00 hodin. 

5.7. Dodávku předmětu plnění Je za KNTB oprávněn převzít a zápis o předání a převzetí podepsat pouze příslušný pověřený zaměstnanec, jehož 
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Jméno, příjmení a funkce budou uvedeny v zadání zakázky a v příslušné smlouvě s tím, že v době nepřítomnosti tohoto pracovníka rozhoduje o 

převzetí dodávky a podepsánl příslušného zápisu pracovník pověřený k tomuto jednání představenstvem KNTB. Nebude-li ve smlouvě o dodávce 

uveden pracovník příslušný k převzetí, potvrzuje převzetí a podepisuje příslušný zápis technik MTZ KNTB. Podepsánl zápisu o předání a převzetí 

předmětu plnění Jinou osobou než pracovníkem uvedeným ve smlouvě není považováno za splnění dodávky. 

5.8. Je-fi předmětem dodávek zboží podléhající rychlé zkáze (potraviny apod,), je dodavatel povinen dodávat zboží pouze čerstvé a v první jakostí. 

6. Cena 

6.1. Cena uvedená v nabídce účastníka výběrového řízení a ve smlouvě musí obsahovat všechny výdaje a náklady spojené se splněním dodávky. 

Nabídková cena musí být uvedena buď přímo ve smlouvě nebo v cenové nabídce, ceníku čl specifikací ceny, který bude tvořit nedílnou součást 

smlouvy jako Její příloha. 

6.2. Nabídková cena bez DPH Je zásadně pevnou cenou platnou po celou dobu platnosti smlouvy v měně Kč, bez vazby na stávající nebo budoucí kurz 

jiné měny nebo jiné skutečnosti. Pouze v případě, že je to výslovně připuštěno v zadání zakázky, může být cena stanovena Jako nejvýše přípustná, 

která může být změněna pouze z důvodů a způsobem uvedeným v zadání zakázky. 

6.3. NenMi v zadání zakázky výslovně uvedeno Jinak, musí být nabídková cena uvedena v členěni jednotková cena (cena jednotlivých dílčích plnění) 

bez DPH, četová cena bez DPH, DPH (samostatně podle základní a snížené sazby), DPH celkem, celková nabídková cena vč, DPH. 

7. Platební podmínky 

7.1. Splatnost faktur za dodané zboží (služby) je účastník výběrového řízení povinen výslovně navrhnout v návrhu smlouvy počtem dnů ode dne 

doručení faktury (daňového dokladu) KNTB. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí činit navržená splatnost faktur minimálně 30 

kalendářních dnů od doručení faktury KNTB. Není-li v případě ostatních zakázek splatnost faktur uvedena ve smlouvě, činí minimálně 30 dnů od 

doručení faktury KNTB. 

7.2. V návrhu smlouvy uvede uchazeč Či dodavatel výslovně ustanovení o úrocích z prodlení. Výslovně uvede, zda navrhuje zákonné čl smluvní úroky z 

prodlení. Pokud navrhne zákonné úroky z prodlení, má se zato, že úroky Jsou stanovovány podle občanského zákoníku a platného nařízení vlády. 

Pokud navrhne smluvní úrok z prodlení, vyjádři číselně Jeho výši, a to buď Jako denní čl Jako roční smluvní úrok z prodlení. Smluvní úrok z prodlení 

může být navržen I ve formě Řepo sazby ČNB případně zvýšené o další procentní body (v celých procentních bodech). Řepo sazbou ČNB podle 

předchozího ustanovení je míněna dvoutýdenní řepo sazba stanovená ČNB a platná pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení 

Smluvní úrok z prodlení, navižený v Jakékoli shora uvedené formě, však nesmí být navržen ve výši přesahující výší zákonného úroku z prodlení, 

stanovené podle výše citovaných předpisů občanského práva. 

7.3. Za prodlení s úhradou faktury není KNTB povinna hradit kromě navrženého úroku z prodlení podle předchozích ustanoveni Jakoukoliv smluvní 

pokutu nebo Jinou smluvní sankci. Při prodlení s úhradou faktury není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení a prodlení 

nebude považováno za podstatné porušeni smlouvy. 

7.4. Dodavatel je povinen uvádět na každé faktuře (daňovém dokladu) za jednotlivá dílčí plnění v samostatné rubrice v záhlaví faktury údaj: smlouva 6. 

(číslo zakázky) ze dne (datum uzavřeni smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat KNTB I jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné 

faktury za předmět plnění podle Jednotlivých zakázek (v Jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky na více zakázek). V případě, že předmětem 

plnění jsou dodávky Investičního I neinvestičního charakteru, Je dodavatel povinen vystavovat faktury samostatně pro plnění investičního charakteru 

a samostatně pro plnění neinvestičního charakteru. 

7.5. Faktury, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je KNTB oprávněna 

vrátit ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem doručení opravené faktury zadavateli. 

7.6. Každý účastník výběrového řízení je povinen uvést v návrhu smlouvy ustanovení odpovídající bodům 7.1. - 7.3., pokud se k příslušné zakázce 

vztahují. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. V případě, že podmínky zadání veřejné zakázky budou obsahovat ustanovení odlišná od těchto NP, mají přednost podmínky zadání zakázky. Pokud 

se některé ustanovení NP dostane do rozporu skogentním ustanovením obecně závazného právního předpisu, platí příslušné ustanovení právního 

předpisu s tím, že zbývající ustanovení NP zůstávají v platnosti, 

8.2, Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že účastník 

výběrového řízení uzavřel před podáním nabídky s Jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktorlngovou nebo podobnou 

smlouvu), která se vztahuje I na pohledávky vyplývající ze smlouvy, Je povinen tuto skutečnost uvést v nabídce a v návrhu smlouvy. Neuvede-ll tuto 

skutečnost v nabídce a v návrhu smlouvy, je KNTB oprávněna od smlouvy odstoupit,
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člen pfedstavenstva 

MUDr. Radomír Maráček 

předseda představenstva' 

8.3. KNTB může písemným oznámením zaslaným dodavateli, přlp. Jeho právnímu nástupci, ukončit platnost smlouvy v případě prodeje podnfcu nebo 

Jeho části, Jehož prostřednictvím byla zakázka realizována. Účinnost smlouvy v tomto případě zaniká doručením písemného oznámeni. 

8.4. Pro případ, že se na uzavřenou smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném zněni, platí, že obě smluvní 

strany s tímto uveřejněním souhlasí a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejněni prostřednictvím registru smluv KNTB. 

8.5. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, platí tyto NP a české obecně závazné právní předpisy, 

'zejména příslušná ustanoveni občanského zákoníku, a k projednáváni sporů mezi smluvními stranami jsou mezi smluvními stranami jsou Příslušné 

české soudy, 

 

. 
Níže podepsaná 

Název a sídlo:Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Praha 9,  198 00  

IČ: 00011754 

zastoupená:xxxxxxxxxxxxxx 

                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

prohlašuje, že 

se podrobně seznámila s textem NP a souhlasí s tlm, že podpisem nákupních podmínek se tyto stávají nedílnou součásti příslušné obchodní smlouvy, 

která bude mezi ni a KNTB po podpisu nákupních podmínek uzavřsna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ve Zlíně 19.11.2018 

Datum podpisu:25.1.2019 

razítko a podpis: 

 

 

Jméno, příjmení, funkce,  

 

  

 
 

 


