
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Na straně jedné:

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen Lindě)

Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9
Janem Kratochvílem, Lubomírem Strejčkem, na základě zmocnění k zastupování 
..............................................................................
.............................
00011754
CZ00011754, plátce DPH

Na straně druhé:

Týká se:

Zapsaný v OR: 
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen zákazník)

DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
odštěpný závod Těžba a úpravna uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Ing. Tomášem Rychtaříkem -  vedoucím odštěpného závodu
(Ing. Jan Voráček: osoba oprávněná k jednání ve věcech plnění této smlouvy)
...........................
......................................
00002739
CZ00002739, plátce DPH

Číslo zákazníka: 
540118330

2000100732
tento

Dodatek č. 8
číslo ev. Lindě 119/2017/TP/11/540118330

ke Smlouvě na dodávky technických plynů v lahvích a kontejnerech a poskytování dalších plnění 
číslo 203/2007/TP/11/40118330 ze dne 01-03-2007

Strany se dohodly, že s účinností od 01-12-2017 se doplňují dohodnuté smluvní podmínky následovně: 

1) Bod 2 smlouvy se doplňuje o další produkty a ostatní plnění takto: 

a) technické plyny:

Označení Číslo Druh Množství Cena plynu Smluvené
druhu plynu výrobku obalu plynu v obalu v obalu (Kč) roční množství

Argon 4.8 2610152 láhev ............. .............. ............

Argon 5.0 do minitanku 180 It 2620906 X ... ......... ............

b) ostatní plnění:
Nájem za minitank Linde/den (6880100): ................
jiná plnění:
Poplatek ADR/minitank (YP34): ................
Silniční a energetický poplatek/minitank (YP93): ................
Dopravné/minitank (YP13): ................

2) 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 produktů a služeb, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, nejdříve však 
1.12. 2017. Lindě podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí zákazník.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1 až 7, zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne J -$  ■ H Ve Stráži pod Ralskem dne 2 8  - 11-  2017


