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Odbératel Dodavatel Ť //flf/(zlí) 
Dopravni podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. ČEPRO, a.s. 
a. S. 

MľŠÍÍkOVB 3 Dělnická 213/12 
46171 LIBEREC III 17000 Praha 
IČO 47311975 DIČ CZ47311975 

Spisová Značka 
. ICO 8 3 DIC cz 0193531 OR KS usfl n/L. ødúšı B, vıøžka 372 01935 1 6 

Příjemce Kód Spojení dodavalele 

2PU5°'> °°F"=VY Dflınvn áøflánć 23.9.2020 Způsob úhrady Bankøvnim pfëvødzm _ 30 nnn Datum vytvoření 22.9.2020 
Dodací podmínky Vyıvořiı Lavìèka Ludvík 
Ceny jsou uváděny Bez dané Z°d9°VèŰ"É °5°h5 

Vlasmí spojení 
Stav schválení Schváleno 

Telefon +420 485 344 111 
Fax +420 455 105 426 
E-mail 

Předmět 

Dynamický nákupní Systém - " Dodávka motorové nafty 23.9.2020 

Km! zboží Název zboži Objednáno MJ Objednáno Slılađnv Cena za Cena celkem 
edné výsleđnéá MJ jednoıku 

nake motorová 

Cena celkem bez DPH 734 160,00 CZK 

Dodávka se řidi v řejnou zakázku Dynamický nákupní sysdokumentace. mí . 460 10 Liberec X - Franliškov - Za‹`:á(e
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Ostatní paramelry smlouvy: 
- Fımra zwxı nhsahøvnx ıvnrnč sıanaflmnizh přı.-anøflflnýnh \:n1z,ú cšxıø ohyeanàvuy z veskere náıeżnıøsıx v søvıaan S pıaınýnı znèniın zákona ‹.ı øanı z phøanı noanmy ćxsıv 235/2004 SD - vzıany, ıflexè nøisnn øhıøćnávhøn nøıflvøny sn mi nıixınšnynn nsınnøvnninni øhčznıhehø záıflønnhn 
- Pvøøávqšnn zhø‹øvnını je ønvvnın vn øınnøflninx sıyıv nıynønzčvn z øhflflnnávhy aøafżnvn nınønè pıøaøxxy n nønnznè zøvflvz z Dęznøćnøxı. nıáøę. vøżzvni øøhıønè ø CSN ın›‹ nhy nnzvúflnhnı vxnnćnzıfl sınnø-ın zz ıah nn øøvnnnn ıøúflnhęnnn man v pınš výši nnnflnı 
4 Obpêflrlâvka 10 ülamű 90020 V Pìípädi. 29 |v li øhjeđrlilłlı DOGMDÍŠB ÍBGHOI Sp‹ı|6Čf\&75Il, Ilìbn nłkleľý 1 Ddlıolných Íeđllelù Spølećnnslı v cflnn nn flznøvznn xzıxø øøvná z návøh nn znnıanøni vznvıxá nxhnıènınin pınênxˇ ınz vzfl z nnnøøèmú 
v Pvøaávznšn zhøıøvıvıı nenflıin › øınonšnn flnıønvy xnnhıflflš 5 nvzøønývnv øøvznnnıvy 
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