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KUPNÍ SMLOUVA č. 046/OVZ/PJ/2019
SMLUVNÍ STRANY
KUPUJÍCÍ:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

61989592
CZ61989592

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech realizace smlouvy:
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
PRODÁVAJÍCÍ:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
osob oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha - Kyje
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 411
představenstvo
na základě plné moci
00011754
CZ00011754

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), v rámci projektu „Pokročilé hybridní nanostruktury pro
aplikaci v obnovitelných zdrojích energie“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416 a
„Nanotechnologie pro budoucnost“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754, v rámci
Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
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I. UVODNÍ UJEDNÁNÍ
Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka
prodávajícího byla kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem „RCPTM/2019 –
dodávka kapalného dusíku“ jako nabídka nejvhodnější.
II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je 240 000 kg kapalného dusíku o čistotě

minimálně 5.0 (dále jen „zboží“) a technickými specifikacemi uvedenými v nabídce
prodávajícího ze dne 14.02.2019, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její
příloha č.1, pro potřeby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v areálu
PřF UP Olomouc, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc – Holice. Podrobné technické a
bezpečnostní podmínky dodávek jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dodávky zboží realizované na základě této smlouvy jsou limitovány dobou pronájmu

technických zařízení, která činí 36 měsíců od 10. dne od nabytí účinnosti této smlouvy,
nedohodnou-li se na zahájení osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní
strany písemně jinak s ohledem na uvedení technického zařízení do provozu a
současně maximálním množstvím dodaných plynů na základě této smlouvy, tj. 240 000
kg kapalného dusíku za období 36 měsíců. Kupující je oprávněn neodebrat celkové
množství zboží uvedené v předchozí větě prostřednictvím dílčích dodávek na základě
této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odebírat zboží dle svých aktuálních potřeb za podmínek
stanovených touto smlouvou.
4. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093
občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v článku IV. této
smlouvy za plnění, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Prodávající je povinen zajistit ochranu zboží při přepravě vhodným způsobem.
7. Předání a převzetí každé dodávky části zboží bude potvrzeno podpisem pověřené
osoby kupujícího a oprávněné osoby prodávajícího, která část zboží předá, na
datovaném předávacím protokolu (dále jen „protokol“).
8. Závazek prodávajícího dodat část zboží bez vad je považován za splněný okamžikem
oboustranného podpisu protokolu bez vad. Kupující je oprávněn zboží odmítnout převzít
v případě, že bude v době předání a převzetí vykazovat jakékoliv vady. V takovém
případě není kupující v prodlení s převzetím zboží.
9. Závazek prodávajícího dodat veškeré zboží dle této smlouvy je považován za splněný
okamžikem oboustranného podpisu protokolu bez vad, na jehož základě je celkové
množství dodaného zboží rovno množství zboží uvedenému v tomto článku odst. 2 této
smlouvy.
10. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přechází vždy ve vztahu k dílčímu
plnění dnem převzetí dílčí dodávky, tj. dnem oboustranného podpisu příslušného
protokolu bez vad.
11. Prodávající odpovídá za kvalitu zboží dodávaného na základě této smlouvy a za
správnost dodávaného množství zboží.
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III. TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ
Prodávající se zavazuje dodávat zboží na místo dodání uvedené v odst. 2 tohoto
článku. Prodávající se zavazuje dodávat zboží od data termínu uvedení do provozu
příslušných technických zařízení určených pro skladování technických plynů, přičemž
tento termín je stanoven v samostatné smlouvě o nájmu technických zařízení uzavřené
s prodávajícím.
Místo dodání: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Přírodovědecká
fakulta UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc - Holice.
Zboží bude prodávající kupujícímu dodávat postupně na základě údajů z telemetrie
sloužící k dohledu nad stavem zařízení nebo na základě výzev kupujícího k poskytnutí
plnění, které je oprávněn činit dle aktuálních potřeb kupujícího prostřednictvím
pověřené osoby kupujícího vůči kontaktní osobě prodávajícího uvedené v záhlaví této
smlouvy, a to e-mailem nebo telefonicky s následným potvrzením e-mailem.
Prodávající bude vždy písemně a následně telefonicky informovat kupujícího o
konkrétním čase dodání nejméně 24 hodin před faktickým dodáním zboží v případě
poskytnutí plnění na základě údajů z telemetrie. Pokud bude prodávající vyzván
kupujícím k poskytnutí plnění, zavazuje se dodat část zboží dle e-mailové či telefonické
výzvy kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne učinění výzvy.
Prodávající se dále zavazuje, že informuje kupujícího o konkrétním čase dodání
nejméně 24 hodin před faktickým dodáním zboží.
Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.
IV. KUPNÍ CENA
Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je určena součinem jednotkové
kupní ceny ve výši 3,77 Kč bez DPH za 1 kg kapalného dusíku a skutečně dodaného
množství kapalného dusíku.
V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží (zejména
doprava na místo dodání, clo, režijní náklady, pojištění, stočné, ADR, mýtné, případný
ekologický poplatek, atesty, mimořádná měření kvality dodaného zboží apod.).
Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje
veškeré náklady spojené s dodáním zboží.
Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
Smluvní strany si ujednaly, že cena sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna
jakýmkoli kolísáním cen včetně kurzových změn.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádnou zálohu na kupní cenu.
Platba za jednotlivé dodávky proběhne na základě řádně vystavených daňových
dokladů (faktur), obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode
dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu. Každá faktura bude vystavena
prodávajícím vždy po protokolárním úplném předání a převzetí dílčích dodávek na
základě této smlouvy osobou oprávněnou za kupujícího uvedenou v záhlaví této
smlouvy nebo jím pověřenou osobou.
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Každá prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového
dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a současně identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.
Fakturu prodávající opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit.
Nebude-li jakákoliv faktura vystavená prodávajícím obsahovat některou povinnou
náležitost nebo prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je kupující oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením
důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání
vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Každá faktura bude
označena číslem této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem
odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného
v záhlaví této smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst.
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve
vztahu k prodávajícímu nepoužije.
VI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY
Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v délce 12 měsíců ode dne
podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl.
občanského zákoníku. Pokud dojde ke zjištění vad v kvalitě nebo množství dodaného
zboží je kupující oprávněn tyto vady prokazatelným způsobem oznámit prodávajícímu.
Kupující se zavazuje vady oznámit nejpozději do 30 dní od uskutečnění dílčí dodávky.
Vady plnění, které kupující oznámí prodávajícímu, se prodávající zavazuje odstranit
bezplatně a za podmínek dále stanovených v tomto článku. Prodávající je oprávněn
ověřit vadu u kupujícího a provést případná měření a analýzy za účelem posouzení
vady plnění.
Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit kupujícím oznámenou vadu nejpozději
do 24 hodin poté, co mu kupující vadu oznámí (písemně, elektronicky, faxem), pokud se
osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany nedohodnou písemně
jinak.
Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je
tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží
bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je
obdržel.
Místo pro nahlášení vad zboží: Linde Gas Ostrava
osoba:
telefon, email:
Prodávající odpovídá za kvalitu zboží dodávaného na základě této smlouvy a za
správnost dodávaného množství zboží.
Ke každé dodávce zboží bude vystaven protokol (atest) o kvalitě dodávky, ověřující
kvalitu dodaného kapalného dusíku.
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Kupující je oprávněn vyžádat si mimořádnou zkoušku kvality dodávaného kapalného
dusíku. Náklady spojené s touto zkouškou bude hradit prodávající.

VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení kupujícího se zaplacením
částečné úhrady kupní ceny ve lhůtě splatnosti ujednané v čl. V. odst. 2., této smlouvy
je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Smluvní strany si ujednaly, že:
a. je prodávající v případě prodlení s dodáním části zboží oproti lhůtě sjednané v čl.
III., odst. 4 této smlouvy povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,Kč za každý započatý den prodlení a jednotlivý případ (místo plnění);
b. je prodávající v případě, že neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 písm. a. této
smlouvy, povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý
započatý den prodlení;
3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo
oprávněné smluvní strany na náhradu škody, a to v plné výši vedle sjednané smluvní
pokuty. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného
vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání
částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude
uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského
zákoníku proti i nesplatné pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.
VIII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní
partnery, podílející se na plnění této smlouvy.

2.

Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí českým právním řádem,
především občanským zákoníkem.

3.

Jakékoli změny či doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou
vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními
stranami.

4.

Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.

5.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že
si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu plně porozuměly, že s obsahem této
smlouvy souhlasí, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

6.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh
a případných dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.
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7.

Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se
zmíněným zákonem.

8.

UP, která uveřejnění smlouvy v registru zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jejím
uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném
v záhlaví této smlouvy.

9.

Smluvní strany berou na vědomí, že si nezačnou poskytovat žádné plnění na základě
této smlouvy přede dnem její účinnosti.

10. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení
prodávajícím, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení
prodávajícího s dodáním zboží delším než 10 dnů.
11. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem
doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této
smlouvy kupujícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy
prodávajícím, nemá prodávající nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých
nákladů.
12. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v
rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu smlouvy, ve všech dodatcích
ke smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této
souvislosti se zavazuje poskytnout kupujícímu případně veškerou součinnost, kterou lze
po něm spravedlivě požadovat.
13. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu
dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Všechny výstupy smluvního
vztahu, u kterých tak specifikuje kupující, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu
dle záhlaví této smlouvy, nepožaduje-li kupující jinak. Logo EU včetně textů, logo
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle požadavků
kupujícího. Kupující je povinen zajistit a případně poskytnout materiály obsahující
správnou podobu jednotlivých log.
14. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této
smlouvy v souladu s Pravidly minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky
OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj.
nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Řídící
orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle
platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
15. Příloha č. 1 – Cenová kalkulace ze dne 14.2.2019 a technické podmínky
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26.3.2019

…………………………………………
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.
rektor

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLA0E2E A TÉLOVYCHOVY

V Ostravě dne ………….
26.3.2019
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Příloha č. 1: cenová kalkulace a technické podmínky:

Technická specifikace zásobníků kapalného dusíku
• 1 komplet zásobníku o objemu cca 3 000 litrů (resp. 2 500kg) pro kryogenní
mražení s předpokládanou spotřebou kapalného N2 6 500kg/měsíc
Kryogenní nádoba LN2
• pro zásobování vnitřních rozvodů plynného dusíku budovy RCPTM a odběr
kapalného N2 do Dewarových nádob, s předpokládanou spotřebou
kapalného N2 litrů 6 500kg /měsíc
Kryogenní zásobník
• zásobník bude sloužit ke skladování kapalného dusíku při teplotě - 196 °C
• konstrukce a izolace zásobníku musí zajišťovat min. odpar při nulovém
odběru
• zásobník musí být dvouplášťová nádoba s vakuo-práškovou izolací
meziprostoru
• kapalný dusík bude skladován ve vnitřní nádobě, která musí být vyrobena z
austenitické oceli min. tř. 17
• vnější plášť musí být z oceli min. tř. 11 a být na něm umístěny všechny
regulační a ovládací prvky. Maximální pracovní přetlak bude 1,9 MPa
Atmosférický odpařovač
• v odpařovači bude docházet při atmosférické teplotě ke změně skupenství
z kapaliny na plyn
• odpařovač musí být konstruován na výkon alespoň 25 Nm3/hod
Pomocný odpařovač
• musí být zavěšen pod spodním dnem vnější nádoby a být vyroben
ze speciálního hliníkového profilu a slouží k natlakování zásobníku na
pracovní přetlak
Ovládací panel
• veškerá ovládací armatura včetně pojistných a regulačních ventilů musí být
umístěna v čele panelu vnější nádoby
• měření hladiny kapalného dusíku, tlaku a technologické schéma s popisem
musí být rovněž na čelní stěně zásobníku
Plnící potrubí
• musí být ukončeno plnící koncovkou pro připojení autocisterny pružnou
hadicí
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Propojovací potrubí a armatury
• zařízení musí být doplněno propojovacím potrubím z materiálu třídy 17
včetně nezbytných armatur
• výstupní potrubí plynného N2 musí být osazeno regulační řadou DN25,
pojistným ventilem, samostatným uzávěrem každé větve spotřeby
Telemetrie
• zařízení musí být vybaveno telemetrií sloužící k dohledu prodávajícího nad
stavem zařízení (množství LN2, tlak v zásobníku), sloužící m.j. k řízení
dodávek LN2 bez nutnosti zásahu kupujícího
Instalovaná armatura musí kromě výstupu plynného N2 do rozvodů
obsahovat:
1. odběrné místo s ventilem ukončeným 2m pružnou plnicí hadicí s plnicí jehlou
pro ruční plnění LN2 do vlastních dewarových nádob
2. odběrné místo s ventilem ukončeným 2m pružnou plnicí hadici, která je
ukončená převlečnou maticí s vnitřním závitem G 3/8´´ pro plnění mobilní
nádoby na LN2 typu APOLLO 150
Použitý materiál potrubí
• musí být atestován na pracovní teplotu –200 °C a vyhovovat tak
ustanovením ČSN 38 6461 čl. 5
• vakuové potrubí kapalného dusíku (LIN), potrubí plynného dusíku (GAN)
musí být z oceli min. tř. 17
Provozní tlak v rozvodech plynného dusíku
• bude nastaven na 9 bar
Součást dodávky
• součástí dodávky bude NN rozvaděč pro potřeby dodavatele (pro
napájení cisternového vozu) napojený na zadavatelem poskytnutý přívod
el. energie
• zadavateli bude po jeho instalaci předložená dodavatelem revizní zpráva,
potvrzující způsobilost k trvalému a bezpečnému provozu
• instalaci a odinstalaci smí provádět pouze dodavatel, která je držitelem
platného oprávnění a instalaci jen zaměstnanci s platným osvědčením (viz.
zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
ve znění pozdějších předpisů)
• při instalaci a odinstalaci je bezpodmínečně nutné zachovávat veškeré
zásady, předpisy a bezpečnostní opatření platné při instalačních pracích,
zejména technická pravidla G 502 01, ČSN EN 13 480 a související
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Zkoušky zařízení
• dříve, než se přistoupí k uvedení tlakového zásobníku do provozu, musí být
splněny ustanovení ČSN 69 0012, čl. 90 – výchozí revize
• zkouška se provádí dle návodu pro provádění revizí a zkoušek č. ZT-000435
vypracovaného výrobcem a v souladu s výše uvedenou normou (ČSN 69
0012, čl. 26)
• stejně tak je požadováno dodání revizní zprávy k instalovanému rozvaděči
Rozhraní dodávky
• stavební připravenost ze strany zadavatele je určena:
o kulovým kohoutem 3/4" s vnitřním závitem v úrovni základové
desky platformy (hlavní uzávěr objektu)
o kulovým kohoutem 1" s vnitřním závitem v úrovni základové desky
platformy (uzávěr venkovního rozvodu)
o přívodní kabel CYKY 5-Jx16
Dodavatel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky garantovat nabízené
technické parametry.
Kupní cena je určena součinem jednotkové kupní ceny ve výši 3,77 Kč bez DPH za 1
kg kapalného dusíku a skutečně dodaného množství kapalného dusíku.
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