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Dóazvàzøií 

Dopravni podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, ČEPRO, a.s. 
a. S. 

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

Spisová značka 
. ICO 6 193531 DIČ cZ6o1935a1 OR Ks Usn n/L, øddiı 8, vıøžka 372 0 

Příjemce Kód spojeni đodavaıele 

z9ù5°° d°9'aVY Datum dodání 
ZPÚSUU Űľ'ľ5đY Bankovním převodem - 30 dnu Datum vytvoření 21 .9,2021 
Døflflçi pøzjmínıny Vytvořil 

Ceny jsou uváděny Bez daně Z°dp°"Ěd"á °5°ba 
Vlaslní spojení 
Stav schválení 

Telefon 

F3! 
E-mail 

Předmět 

Dynamický nákupní Systém - 'Dodávka motorové nafly 22.09.2021“ 

Kód zboži Náıev zboží Objadnàno MJ Objadnâno Skladøv Cena za Cena czlkım 
výsledné výslıdně á MJ iednoıku 

nafta motorová  918 080.00 

cena celkem bez DPH 918 080,00 CZK 

Dodávka se řídí všeobecnými uhchodnírnı podmínkami na veřejnou zakázku Dynamický nákupní Systém. ktere' byly součásti zadávací 
dokumentace
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Ostatní parametry smlouvy: 
- Føkınvn musi øhsahøvflı ıflnvnè flanaflrannzh płèazpsflnýzh úøąu císın nh,zanzvı‹y fl vzsıxøıø nflıèżíıøsín v ıønıflııv 5 pınınýzn znènvnn zflčxøna 0 úflnn z ızhflznz nnınnıy øisıø 215/2004 sn 
v vıızhy hızıè nèywn øzneønávhøn nprflvıny zn ixflv viiflınšnýrnı nsınnøvèfliı-nn øhèznflhèhn zflhnnixn 
~ Pvøøávzflęi xnøxøvnıèı p ønvv-.èn ph øhflnøøninn xıyızn pıynnnznn z ønıflønøvhy- fløøøžøvflı nnflznè øiønnnxy n ønmznż zaıavv a ıııxzøørznøçın pvzze ønżáını øchıønê z C SN ıflı zny nzznúsøhvı nhıćnnzıš 
Sıznnvh že ıaı‹_ jn nnvnnøn zposøøenøo ixøxıv v øınn výfli nhvaúnı 
- ohívanávhfl in pızıná panu v piıpwê že |n za øhneánaıeıe podepíše rnannı żpøízć.-vøzn nęhn neuıøfý z ønhørnýun iønflzın šnnıećnnsın 
- cena ıø sıınøvflnz »zm pevná a návøk na zznıflçzni vzniká nzıxnıøaxêniın nınšni hex vzø n nęúøflêıhú 
v Pvnøzvzíiızn' zmıøvvíęı níneıım z øınčnivn flfnınnvy flønnıášn' 5 vvzflznýnv pavflınflııy 

smın-vnn zııflny hnıøn na vèønınn in ızıø sınıønvč unce ızeièyflènfl v ızgzflxzn xvnınv nnnvę zahnı-za 5 3=Or2Dı5 sh n nızšınxnıv øøúníinhflzh oćnnnnšın nêuflvych çvnıov nvêfznnnvann xèćhın flnnnn 
z n ıegvsmz sınínv [zżhnn n ngflsııv svnınví


