
THE LinOE GROUP o É ru le

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Na straně jedné:

Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen Lindě) 

Na straně druhé:

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen zákazník)

Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9
Danielem Chudým -  vedoucím prodeje Region Čechy -  střed
Tomášem Horákem -  obchodním zástupcem -  Region Čechy Střed
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2113539415/2700
00011754
CZ00011754

Univerzita Karlova 
Matematicko-fyzikální fakulta 
V Holešovičkách 2 
180 00 Praha 8

Číslo zákazníka:
511330080

Komerční banka, pobočka Praha 
38330-021/0100 
00216208 
CZ00216208

tento 
Dodatek č. 2 

číslo ev. 76/2019/K/10/511330080
ke Smlouvě na dodávky kapalných technických plynů a poskytování dalších plnění 

číslo 6/2017/K/10/511330080 ze dne 2.1.2017

Strany se dohodly, že s účinností od 1.4.2019 se mění dohodnuté smluvní podmínky uvedené

• v bodě 2) smlouvy u následujících produktů, a dále se bod 2) doplňuje o další produkty a ostatní plnění, takto: 

a) kapalné technické plyny:______________________________________________________________________________

Označení druhu plynu Číslo
výrobku

Cena
Kč/litr

Smluvené množství (v litrech)

za smluvní období od 1.4.2019 do 31.6.2019

Dusík 5.0 kapalný 2210901 4,44 40 000
b) ostatní plnění: Poplatek ADR 2 .6 02 ,-Kč

Silniční a energetický poplatek 0,62 Kč/litr (0,76 Kč/kg)
Accura Liquid Management Pro/Basic 1.365,- Kč
Atest na vzdušné plyny/závoz 767,- Kč

• v bodě 6. takto: Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1.4. 2019 a uzavírá se na dobu určitou do 31.6.2019. Její platnost je  možné prodloužit po 
dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě.

Dále se smlouva doplňuje o aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky kapalných plynů, plynů v lahvích, paletách, pevných svazcích, 
kontejnerech a trajlerech a ostatních produktu a služeb.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V Praze dne 13.3.2019

'ža  Lmde Gas a.s za zákazníka /

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 osvědčeni Responsible Care. 
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